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 05.18 téma/eszközök 05.19 téma/eszközök 05.20 téma/eszközök 05.21 téma/eszközök 05.22 téma/eszközök 

 
 

Csillag és 
Halacska 
csoport 

kiscsoport 
 

 
 

 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Traffpark - Alex  
megérkezik 
Eszköz: tablet, te-
lefon 
 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Közlekedj oko-
san 1. rész 
Eszköz: tablet, 
telefon 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Mókatorna 
Eszköz: tablet, 
telefon 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Biblia gyerekek-
nek. A felhők 
fölé - Jézus a 
mennybe megy. 
Eszköz: tablet, 
telefon 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Nándi mese: 
KRESZ mese 1. 
Eszköz: tablet, tele-
fon 

11,00-
12,00 

Közlekedés – pár-
kereső játék 
Eszköz: tablet, te-
lefon 

11,00-
12,00 

Énekeljünk, 
mondókázzunk 
az utókról: ké-
szítsünk autót, 
garázst 
Eszköz: dobo-
zok, színes pa-
pírok, rajzlap, 
ragasztó 

11,00-
12,00 

Közlekedés 
memória játék 
Eszköz: tablet, 
telefon 

11,00-
12,00 

Bartos: Bogyó 
és Babóca - A 
bicikli 
Eszköz: tablet, 
telefon 

11,00-
12,00 

Készítsünk kresz 
táblát és jelzőlám-
pát egyszerűen 
Eszköz: karton pa-
pír, bot, pálca, ra-
gasztó, olló 

fakultatív 15,00- 
16,00 

Járda, úttest – 
„térkép” készítés . 
Eszköz: karton v. 
csomagolópapír, 
kréta, festés, 
maszkoló szalag 

15,00-
16,00 

Autók a ga-
rázsba – célba 
gurítás a kisau-
tókkal 
Eszköz: dobo-
zok, kisautók 

15,00- 
16,00 

Akadálypálya 
papíron 
Eszköz: papír 

15,00- 
16,00 

Biciklire fel 
Eszköz: tablet, 
telefon 

15,00- 
16,00 

Süssünk együtt jel-
zőtáblás sütit 

 



 
 
 
 

Bárányka és 
Halacska    
csoport 

 

 

 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
 
Találós kérdések 
a háziállatokról, 
hol élnek 
 
Eszköz: képek há-
ziállatokról. 
 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
 
„ Tornázz a 
plüssállatoddal” 
 
Eszköz: link, vi-
deó, plüssállat 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
 
Mese: - A kis-
kondás 
(mese album 
készítése) 
Eszköz: zsír-
kréta, olló, lap, 
ragasztó, szí-
nesceruza 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
 
Énekek ism: -
Pál, Kata, Péter 
-Isten alkotta 
-Én elmentem a 
vásárba 
-Ki teremtette 
Eszköz: Linkek 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
 
Állathangok felisme-
rése 
A kiskondás mese 
 
Eszköz: Állathan-
gokról link, videó 
 

11,00-
12,00 

Mi a kedvenc há-
ziállatuk? 
Kedvenc háziállat 
lerajzolása 
 
Eszköz: lap, szí-
nesceruza, filctoll, 
zsírkréta 
 

11,00-
12,00 

Új mese: - A kis-
kondás 
 
Meséből ked-
venc rész leraj-
zolása, festése 
Eszköz: lap, filc-
toll, ecset, zsír-
kréta, vízfesték, 
színesceruza 

11,00-
12,00 

Mindennapos 
mozgás a ked-
venc plüss állat 
 
Eszköz: plüss-
állat, videó 

11,00-
12,00 

Ki a mamám?  
Internetes páro-
sító játék 
 
Eszköz: tablet, 
telefon 

11,00-
12,00 

Kedvenc háziállat 
barkácsolása 
 
Eszköz: WC guriga, 
olló, ragasztó, filc-
toll, zsírkréta, szí-
nesceruza, PET pa-
lack, mosószeres 
flakon, fotó 
 

fakultatív 15,00- 
16,00 

Háziállatok hang-
ját utánozni a ké-
pek alapján 
 
Eszköz: Link álla-
tok képeiről 

15,00- 
16,00 

Háziállattal játék 
az udvaron 

15,00- 
16,00 

Titkos térkép 
készítése a há-
ziállatuk lakó-
helyéhez 
Eszköz: lap, ce-
ruza, filctoll, 
zsírkréta, szí-
nesceruza 
 

15,00- 
16,00 

Fotó készítése 
háziállatról és a 
gyermekről kert-
ben 
 
Eszköz: telefon 

15,00- 
16,00 

Kelj, fel Jancsi játék 
az udvaron 
Eszköz: link 
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