
Foglakozási rend 
2020. május 11-15. 

 
 

 05.11 téma/eszközök 05.12 téma/eszközök 05.13 téma/eszkö-
zök 

05.14 téma/eszkö-
zök 

05.15 téma/eszközök 

 

 
 
 

Csillag 
 

kis csoport 
 

 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Járművek – vi-
deó 
 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Kutató játék: 
Milyen jármű van 
a házadban? 
Nézd ki az útra? 
Ott milyen jármű-
veket találsz? 
Nézz fel az égre! 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Vitamintorna 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Biblia gyere-
keknek 114. 
Vidám vasár-
nap - Az üres 
sír. 

9,00- 
10,00 

Lelki percek  
Nándi mese: Földön 
vízen, levegőben 
 
 
 
 
 
 

11,00-
12,00 

Járművek - on-
line párkereső 

11,00-
12,00 

Te is megtalál-
tad?- Krumpli úr 
meséi – jármű-
vek gyerekeknek 

11,00-
12,00 

Glóbi kincsei- 
gyűjts botokat, 
kavicsokat- ké-
szítsünk utakat 

11,00-
12,00 

A dicsekvő kis-
autó – papír-
színház - élő 
videó 

11,00-
12,00 

Ragasszunk- Közle-
kedés földön, vízen, 
az égen. 
Eszköz: színes pa-
pír, zsírkréta, ra-
gasztó, festék 
 

 
 

fakultatív 

15,00- 
16,00 

Ne térj le az út-
ról- ügyességi 
játék 
Eszköz: masz-
koló szalag, bot, 
padló, kréta 

15,00-
16,00 

 Énekeljünk és 
nyomdázzunk- 
dalok a jármű-
vekről 
Eszköz: szivacs, 
festék, rajzlap, 
filctoll 

15,00- 
16,00 

Autós akadály-
pálya- ügyes-
ségi játék kis-
autókkal, vo-
natokkal. 
Eszköz: botok, 
kavicsok, kis-
autók, vonatok 
 

15,00- 
16,00 

Keresgető - 
vágjatok ki jár-
műveket újsá-
gokból. Ra-
gasszátok fel 
egy papírra 
Eszköz. újsá-
gok, ragasztó, 
papír 

15,00- 
16,00 

Bicózás - két ke-
rékre fel! Irány a ter-
mészet! 
Eszköz: futó kerék-
pár, pótkerekes ke-
rékpár, gyerek ke-
rékpár, vagy gyerek-
ülés és felnőtt kerék-
pár 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
Halacska 

 
középső  
csoport 

 

 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Környezet:  
Közlekedés  
 
Eszköz: ppt 
 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Matematika: 
Sorozatalkotás, 
válogatás gya-
korlása 
  
téma: közlekedés 
 
Eszköz: ppt 
 

9,00-
10,00 

Lelki percek 
Rajz/Barká-
csolás: 
Kishajó hajto-
gatása  
 
Eszköz: szem-
léltető kép és 
videó 
(bármilyen 
színű papír/új-
ságpapír) 
 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Mozgás 
gyakorlatok 
székkel 
 
Eszköz: szék, 
videó 
 
 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Ének 
Dalos játékok ének-
lése utánzó mozgás-
sal 
„Fussunk, szalad-
junk…” 
„Gyí, paci, paripa…” 
„Én kis kertet…” 
„Poros úton….”  
 
Környezetünk hang-
jai: Megismered? 
(zörejhangok felis-
merése) 
Eszköz: linkek, videó 

11,00-
12,00 

Mese: 
Új mese: A me-
zei nyúl és a 
sündisznó 
 
Eszköz: link a 
mese szövegé-
vel 

11,00- 
12,00 

Mese:  
A mezei nyúl és a 
sündisznó  
 
Eszköz: illusztrá-
ció 
 
Szógyűjtő: 
„B” hanggal sza-
vak gyűjtése 

11,00-
12,00 

Mese: 
A mezei nyúl 
és a sündisznó  
Eszköz: illuszt-
ráció, videó 
 
Vers: 
Illyés Gyula: 
Mozdony  
 
Eszköz: videó 

11,00-
12,00 

Mese:  
A mezei nyúl és 
a sündisznó  
Eszköz: illuszt-
ráció, videó 
 
Vers: 
Illyés Gyula: 
Mozdony  
Eszköz: videó 

11,00-
12,00 

Mese:  
A mezei nyúl és a 
sündisznó  
Eszköz: illusztráció 
 
Eszköz: videó 
 
Rajzold le a meséből 

a kedvenc részt! 

 
 

fakultatív 
 

 

15,00- 
16,00 

Közlekedési ma-
kett készítése 
szabadon (vá-
ros, víz) VAGY 
kép készítése 
szabadon 

15,00-
16,00 

Szógyűjtő játék: 
Kör/Gömb alakú 
tárgyak gyűjtése 
a környezetünk-
ből  
 
Eszköz: kép, fel-
adattal 

15,00-
16,00 

Kisvonat/autó 
készítése sza-
badon  
 
Eszköz: ötle-
tek képekkel 

15,00- 
16,00 

Móka torna: 
 
Eszköz: link 

15,00- 
16,00 

Improvizatív tánclé-
pések gyakorlása 
gyakorlása 
Eszköz: videó, gyer-
mektánc hanganyag 



 
 
 

Bárányka 
 

nagy csoport 
 

 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Madárfajok 
(fecske, gólya, 
pacsirta, har-
kály) megfigye-
lése képek alap-
ján 
Találós kérdé-
sek 
Eszköz: Képek 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Mese: 
Az égig érő fa 
 
Eszköz: link, lap, 
színes ceruza, 
zsírkréta 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Vers új: Ká-
nyádi Sándor: 
Költögető 
 
Eszköz: videó 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Mondóka: Ma-
darak voltunk. 
Ének: Ma-
dárka, ma-
dárka. Erdő, 
erdő. Csirip, 
csirip. Eszköz: 
linkek, videó 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Kedvenc madaruk 
elkészítése 
 Eszköz: lap, WC 
papír guriga, festék, 
zsírkréta, filctoll, szí-
nes ceruza 
 

11,00-
12,00 

Pufi festék ké-
szítésével, fa 
festése 
Eszköz: link, só, 
liszt, ecset, fes-
ték, sütőpor, víz 
 
 

11,00-
12,00 

Mezítlábas torna 
 
Eszköz: Zseb-
kendő, labda, ce-
ruza, szalvéta, vi-
deó 

11,00-
12,00 

Madarak 
számlálása, 
tő-sorszámne-
vek gyakor-
lása.  
Eszköz: Képek 
 

11,00-
12,00 

Madár készí-
tése hajtoga-
tással 
Eszköz: olló, 
ragasztó, szí-
nes ceruza, 
filctoll, zsír-
kréta 

11,00-
12,00 

Madárhangok felis-
merése, madarak és 
árnyékok játék 
Eszköz: Videó ma-
dárhangokról, tablet, 
telefon 
 
 
 

 
 
 

fakultatív 

15,00- 
16,00 

Kertben, fák 
megfigyelése, 
fák törzsének 
vastagsága 
becsléssel, mé-
réssel 
Eszköz: fonal, 
madzag 

15,00- 
16,00 

Legkedvesebb fa 
megölelése a 
kertben 

15,00- 
16,00 

A kertben, raj-
zolják le a ked-
venc fájukat 
Eszköz: lap, 
zsírkréta, szí-
nes ceruza, 
filctoll 

15,00- 
16,00 

Mozgás a kert-
ben:  
különböző ma-
darak mozgá-
sának után-
zása. 
Eszköz: Link  

15,00- 
16,00 

Fatörzs satírozása 
Eszköz: Lap, zsír-
kréta, színes ceruza 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Törökszentmiklós, 2020. 05. 08.                                                                                                                                                                       Virágné Katona Zsuzsanna 
                                                                                                                                                                                                                                       igazgató 


