
Foglakozási rend  
2020. április 20-24. 

 
 

 04.20. téma/eszközök 04.21. téma/eszközök 04.22. téma/eszkö-
zök 

04.23 téma/eszkö-
zök 

04.24. téma/eszközök 

 

 
 

Csillag 
 

kis csoport 
 

 
 
 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Bolygónk a 
föld- videó óvo-
dásoknak- tele-
fon 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Kukasziget és 
palackpulcsi – 
online mese- 
telefon, tablet 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Tornázz a 
plüssöddel 2- 
videó 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
A teremtés 
történet video 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Góbi bemutatko-
zik- videó- mit te-
hetünk a földünk-
kért? 

11,00-
12,00 

Föld napja – 
online párosító 
játék- telefon 

11,00-
12,00 

Szelektív hul-
ladékgyűjtés„ 
„Kukák” készí-
tése Eszköz: 
papír és fémdo-
bozok, színes 
újságok  

11,00-
12,00 

Kerti kincske-
resés: kavi-
csok, kövek, 
csigák , botok  
keresése. 
Mi van a zsák-
ban felismerő 
játék 

11,00-
12,00 

Én kis kertet 
kerteltem  
Ének- énekes 
játék 

11,00-
12,00 

Mit tehetünk a 
környezetért- lát-
ványos családi 
összefoglalás- 
csomagoló papír, 
színes papír, ra-
gasztó, olló, filctoll 

 
 

fakultatív 

15,00- 
16,00 

Földgömb kasí-
rozás - videó ta-
pétaragasztó, 
vagy csíríz új-
ságpapír, festék, 
lufi 

15,00-
16,00 

Szelektív hul-
ladékgyűjtés: 
kukásautó ké-
szítés  

15,00- 
16,00 

Fatársasjáték 
készítés: pa-
pír, kupak ra-
gasztó 

15,00- 
16,00 

Én kis kertet 
kerteltem- vi-
rágok, növé-
nyek ültetése 

15,00- 
16,00 

„Kukacos” csoki 
muffinsütés - 
muffin forma, gu-
micukor, liszt, ka-
kaó, tojás 

 

 



 04.20. téma/eszközök 04.21. téma/eszközök 04.22. téma/eszkö-
zök 

04.23 téma/eszkö-
zök 

04.24. téma/eszközök 

 

 
 
 

Halacska 
 

középső  
csoport 

 

 
 
 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Ismerkedjünk a 
Földdel! – ppt 
anyag 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Térbeli, síkbeli 
formák- ppt 
anyag 

9,00-
10,00 

 Lelki percek 
Szekér Zsu-
zsa: Föld 
napja című 
vers – link  

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Labda gyakor-
latok – labda, 
ppt anyag 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Mi szél hozott kis 
futár? - linkek 

11,00-
12,00 

A kóró és a kis-
madár című 
mese (ism.) - 
linkek 

11,0- 
12,00 

 Föld napi talá-
lós kérdések- 
linkek 

11,00-
12,00 

Föld napi ta-
lálós kérdé-
sek- linkek 

11,00-
12,00 

Fogalomgyűj-
tés állatok té-

makörben 

11,00-
12,00 

A kóró és a kis-
madár című mese 

- linkek 

 
 
 

fakultatív 

15,00- 
16,00 

Kincsgyűjtés a 
kertben- leve-
lek, kavicsok, bot 

15,00-
16,00 

 Levélprése-
lés, levélle-
nyomat készí-
tés- levelek, 
könyv, festék, 
papír 

15,00-
16,00 

„Az én sze-
lektív ku-
kám”- szelek-
tív kuka készí-
tés újrahasz-
nosítható 
tárgyból ve-
gyes techniká-
val 

15,00- 
16,00 

„Kertecském 
„- ültessünk kö-
zösen egy kis 
virágot újra-
hasznosítható 
tárgyba.  
 

15,00- 
16,00 

Kidobós, foci, 
célba dobás 
Anyával, Apával 
Tesóval - labda 

 

 



 04.20. téma/eszközök 04.21. téma/eszközök 04.22. téma/eszkö-
zök 

04.23 téma/eszkö-
zök 

04.24. téma/eszközök 

 
 

 
 
 
 

Bárányka 
 

nagy csoport 
 

 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Bolygónk a 
Föld- videó 
gyermekeknek 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Kalandpark- 
időjárástól füg-
gően kint, vagy 
bent 
(környezeted-
ben található 
eszközök) 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Berta Kati: A 
Föld meséje 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Eresz alól 
fecske fia… 
dal 
Kémény tete-
jén kelepel… 
dal 
Mit akar kend 
gólya bácsi 
mondóka 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
„Hasznosítsunk 
újra!” 
Mi mindent lehet 
készíteni háztar-
tási hulladékból? 
(tejes doboz, pa-
pírguriga, kupa-
kok, tojástartó, 
olló, ragasztó) 

11,00-
12,00 

Orgoványi 
Anikó: Föld 
napja c. vers 
 

11,00-
12,00 

„Számoljunk a 
katicákkal!” 
(színes papír, 
filctoll, olló) 

11,00-
12,00 

„Kertészked-
jünk!” 
(vetőmagok, 
palánták, cse-
repek, tejes 
doboz, virág-
föld) 

11,00-
12,00 

„Barkácsol-
junk együtt!” 
Gólya-fecske- 
béka készítése 
(színes papír, 
ragasztó, olló) 

11,00-
12,00 

Kitalálós – találós 
kérdések a héten 
tanultakkal kap-
csolatban 
 

 
 

fakultatív 

15,00- 
16,00 

Föld napi me-
móriajáték - on-
line 

15,00- 
16,00 

Barkácsoljunk 
elkapós játé-
kot 
(PET palack, 
madzag, kinder 
tojás kupakja) 

15,00- 
16,00 

Játék a szívó-
szállal 
(szívószál, szí-
nes papír, olló) 
 

15,00- 
16,00 

Játék:  
„Keresd a ter-
mészetben!” 
(kiküldött online 
feladatlap) 

15,00- 
16,00 

Játék:  
„Gyűjtsünk szelek-
tíven!” 
(kiküldött online 
feladatlap) 

 

 
 

 
Törökszentmiklós, 2020. 04 17. 
 
                                                                                                                                                                  Virágné Katona Zsuzsanna 
                                                                                          igazgató 


