
 

 

2021. 03. 15-19. Hétfő Kedd Szerda csütörtök Péntek 

ZOOM 9:00 

órától Iskolába 

indulóknak 

 

 -Matematikai 

készségek 

fejlesztése, 

számfogalmak 

alakítása 7-es 

számkör előkészítése 

 

-Formaállandóság 

kialakítása, 

betűelemek írásának 

gyakorlása. (A kör 

forma- c-vonal 

előkészítése)  

 

 

Wordwall 

https://wordwall.net/r

esource/9521565/mat

ek/7-es-

sz%c3%a1mk%c3%

b6r 

 

- Matematikai 

készségek fejlesztése, 

számfogalmak alakítása 

7-es számkörön belül 

-Formaállandóság 

kialakítása, betűelemek 

írásának gyakorlása. (c- 

vonal) 

Wordwall 

https://wordwall.net/res

ource/9912461/matek/m

atek-kv%c3%adz-7-es-

sz%c3%a1mk%c3%b6r 

 

- Matematikai 

készségek fejlesztése, 

számfogalmak 

alakítása 7-es 

számkörön 

-Formaállandóság 

kialakítása (cc) 

Lego matematika 

 

 

ZOOM 15:30 

órától az egész 

csoportnak 

 

 

 

 

Heti témánk a 

koronavírus 

 Mi is az a vírus? 

Wordwall játék 

képernyőmegosztással 

https://wordwall.net/res

ource/1175361/mozg%c

Wordwall játék 

képernyőmegosztással 

 

https://wordwall.net/re

source/1808889/mozg

 

https://wordwall.net/resource/9521565/matek/7-es-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/9521565/matek/7-es-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/9521565/matek/7-es-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/9521565/matek/7-es-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/9521565/matek/7-es-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/9912461/matek/matek-kv%c3%adz-7-es-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/9912461/matek/matek-kv%c3%adz-7-es-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/9912461/matek/matek-kv%c3%adz-7-es-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/9912461/matek/matek-kv%c3%adz-7-es-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/1175361/mozg%c3%a1s/mozg%c3%a1s-napraforg%c3%b3-csoport-
https://wordwall.net/resource/1175361/mozg%c3%a1s/mozg%c3%a1s-napraforg%c3%b3-csoport-
https://wordwall.net/resource/1808889/mozg%C3%A1sut%C3%A1nz%C3%A1s
https://wordwall.net/resource/1808889/mozg%C3%A1sut%C3%A1nz%C3%A1s


 

 

 

 Mi is az a 

koronavírus? 

 Hogyan lehet 

elkapni a 

koronavírust? 

 Mi történik, ha 

valaki elkapja a 

koronavírust? 

 Miért félnek az 

emberek a 

koronavírustól? 

 Meggyógyítható 

az, aki elkapta a 

koronavírust? 

 Miért vannak 

zárva azok a 

helyek, ahová 

szoktunk járni? 

 Hogyan 

vigyázhatok 

magamra és 

másokra? 

 

https://wordwall.n

et/resource/577676

2/k%c3%b6rnyeze

tismeret/eg%c3%a

9szs%c3%a9g-

betegs%c3%a9g 

 

3%a1s/mozg%c3%a1s-

napraforg%c3%b3-

csoport- 

 

 
 

Szervusz 

hüvelykujj…című játék 

felelevenítése (ujjak 

összeérintése majd 

szétválasztása 

visszafelé viszlát 

kisujj…stb.) 

 

 

%C3%A1sut%C3%A

1nz%C3%A1s 
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Visszajelzés kérése 

FB kommentben 

(gyerekmunka 

fotók, videók, 

fényképek) 

 FB bejegyzés 

Képzeld el, hogy a 

betegség az egy 

sárkány és a 

szervezeted, azaz Te 

magad vagy az, aki 

legyőzi! 

Ehhez kapcsolódik a 

heti mesénk:  

 

Király kis Mikós 

https://www.youtube.

com/watch?v=W1Qt

q6a8P54 

Rajzolás, festés, 

mintázás, 

kézimunka: 

 

 

Heti vers megosztása: 

Cuk-ros, ra-ga-csos, ta-

pa-dós, ma-sza-tos 

ez a kicsi tappancs, 

Hozd hát ide most, nos 

hát, gyere mosd, 

adom is a szappant. 

Hékás-békás! Fogd meg 

már! 

Csúszós kis hal 

Rajzolás festés, 

mintázás, 

kézimunka: 

Az újrahasznosítás 

világnapja  

 

 

 
Papírzsebkendős 

doboz díszítése 

Időzített bejegyzés 

ötletek színezés, díszítés 

és vágás technikájának 

gyakorlásához 

 

https://hu.pinterest.com/

pin/65386643964299473
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 Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka: 

 

Só-liszt gyurma vagy 

tészta maradékból 

vírus készítés 

 

 

megtréfál! 

Mosd meg gyorsan, 

egy-két-hár! 

 

Jujj, jujj, de csikis! 

Kicsúszik a szappan! 

Hopp, már esik, 

ide-oda pattan! 

 

Hékás-békás! Nem 

megmondtam? 

Nosza, gyerünk, csípd 

el, 

kapd el gyorsan! 

 

 

 
 

A koronavírus 

újrahasznosított 

anyagokból egyéni 

ötletek alapján 

(pl. gombok, kupakok, 

flakonok) 

 

https://hu.pinterest.com/

pin/75301600019568377

3/ 
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Betti Horváth-Meszes is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: Betti Horváth-Meszes's Personal Meeting Room 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/8796294893?pwd=c2NiTGpreDlDTWlHYU9TYlFNN3hkUT09 

Meeting ID: 879 629 4893 

Passcode: 2094 

 

https://zoom.us/j/8796294893?pwd=c2NiTGpreDlDTWlHYU9TYlFNN3hkUT09

