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 Hétfő Kedd Szerda csütörtök Péntek 

ZOOM 10:00-

tól Iskolába 

indulóknak 

 

- Szülői értekezlet: 

Beszélgetés a ránk 

váró időszakról, 

tavalyi tapasztalatok 

megbeszélése, ötletek 

gyűjtése! 

- Matematikai 

készségek fejlesztése, 

számfogalmak 

alakítása 6-os 

számkörön belüli 

bontások. 

- Formaállandóság 

kialakítása, 

betűelemek írásának 

gyakorlása. 

(Bögrevonal) 

 

Játékok 

dobókockával! Dobj 

-Matematikai 

készségek 

fejlesztése, 

számfogalmak 

alakítása 6-os 

számkörön  

 

-Formaállandóság 

kialakítása, 

betűelemek írásának 

gyakorlása. (dupla 

bögrevonal) 

 

 
 

Wordwall 

https://wordwall.net/r

esource/7718686/mat

ek/6-5-4-

bont%c3%a1sai 

 

- Matematikai 

készségek 

fejlesztése, 

számfogalmak 

alakítása 6-os 

számkörön 

-Formaállandóság 

kialakítása, 

betűelemek írásának 

gyakorlása. 

(esernyővonal)

 

Wordwall 

https://wordwall.net/

resource/9211686/m

atek/%c3%b6sszead

%c3%a1s-6-os-

sz%c3%a1mk%c3%

b6r 

- Matematikai 

készségek 

fejlesztése, 

számfogalmak 

alakítása 6-os 

számkörön 

-Formaállandóság 

kialakítása (kör 

forma) 

 

Puzzle 

https://www.jigsawp

lanet.com/?rc=play&

pid=38c7f464d295 

 

 

Lego matematika- 6 

egyforma, 3-3 

egyforma, 2 

 

https://wordwall.net/resource/7718686/matek/6-5-4-bont%c3%a1sai
https://wordwall.net/resource/7718686/matek/6-5-4-bont%c3%a1sai
https://wordwall.net/resource/7718686/matek/6-5-4-bont%c3%a1sai
https://wordwall.net/resource/7718686/matek/6-5-4-bont%c3%a1sai
https://wordwall.net/resource/9211686/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-6-os-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/9211686/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-6-os-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/9211686/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-6-os-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/9211686/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-6-os-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/9211686/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-6-os-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/9211686/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-6-os-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38c7f464d295
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38c7f464d295
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38c7f464d295
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és mutasd! Ki dobott 

még annyit, 

kevesebbet, többet? 

(számfogalom, több-

kevesebb-ugyanannyi 

fogalmának 

gyakorlása) 

 

 

 

 

 

egyforma 4 

egyforma stb. 6-os 

szám bontása 

legóval 

 

ZOOM 15:30-

tól az egész 

csoportnak 

 

-Szabályok 

megbeszélése, 

felelevenítése, közös 

beszélgetés, az 

otthonok és az otthon 

kis kedvenceinek 

bemutatása 

- Mese az Elrabolt 

királykisasszonyról 

 
 

-Beszélgetés a 

nőnapról 

-Találós kérdések 

(Mindenki mondhat 

egy számot és 

megkeressük melyik 

találós kérdés 

tartozik hozzá!) 

 

- Mesekvíz 

Kahoot játék 

összeállítása 

 

-Készülődés Március 

15-ére 

-Hozz valamit, ami 

piros/fehér/zöld 

-Építs legóból 

valamit, amiben 

piros, fehér és zöld 

kockákat, 

téglatesteket 

használsz 

 



 

 

 

- közös rajzolás 

képernyő-

megosztással  

 

Visszajelzés kérése 

FB kommentben 

(gyerekmunka 

fotók, videók, 

fényképek) 

Heti méséink: 

Benedek Elek: Mese 

az elrabolt 

királykisasszonyról 

 

Csukás István: Süsü a 

sárkány kalandjai 

(folytatásos mese) 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka: 

Pajzs és kard készítés 

kartonból 

 

Heti vers 

megosztása: 

Kiskirálylány vagyok 

én, Szőke hajam 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka: 

Korona készítés 

egyéni ötletek 

alapján 

 

https://hu.pinterest.c

om/pin/4196088902

69268092/ 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc: 

szabad mozgás 

zenére: Tchaikosky: 

A hattyúk tava: 

https://www.youtube

Játékötlet időzítve a FB 

oldalon ceruzákkal Gergely 

nap alkalmából (Iskolába 

csalogató nap) – (8:00) 

https://gyereketeto.hu/tanulas

/jatek-es-tanulas-ceruzakkal/ 

 

https://hu.pinterest.com/pin/419608890269268092/
https://hu.pinterest.com/pin/419608890269268092/
https://hu.pinterest.com/pin/419608890269268092/
https://www.youtube.com/watch?v=rOVQ_6qR8Bg
https://gyereketeto.hu/tanulas/jatek-es-tanulas-ceruzakkal/
https://gyereketeto.hu/tanulas/jatek-es-tanulas-ceruzakkal/


 

 

kézimunka: 

Az elrabolt 

királykisasszony című 

meséből a segítők 

(hangya, hattyú, méh) 

megalkotása tojástartó 

dobozból

 

 

földig ér, Fejemen 

van koronám, csillog 

villog a ruhám. A 

toronyban várom rég, 

hogy eljöjjön egy hős 

legény, mentesen 

bátran engem meg, 

a sárkánytól ne 

rettegjen! 

 

Én vagyok a jó 

királyfi, könnyű 

engem megtalálni, 

itt vagyok és amott 

vagyok, hol nagyok a 

gondok-bajok! 

 

Erdő, mező, hegy és 

berek, azt nézem hol 

segíthetek! Karom 

erős, szívem vidám, 

nincs is több ily 

királyfi tán! 

 

Emitt sírás? Amott 

bánat? 

Ott termek, s a könny 

felszárad! 

 

Zenehallgatás: 

Gryllus V. Lovag és 

Sárkány 

https://www.youtube

.com/watch?v=WVU

glGaTl1E 

 

.com/watch?v=rOV

Q_6qR8Bg 

Virágok Keringője: 

https://www.youtube

.com/watch?v=viIDJ

WJ7wb4 

Saint-Saens : The 

Swan ( Le Cygne ) - 

Carnival of the 

Animals 

https://www.youtube

.com/watch?v=b44-

5M4e9nI&list=TLP

QMjgwMjIwMjGyw

ieLqwbGFw&index

=1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WVUglGaTl1E
https://www.youtube.com/watch?v=WVUglGaTl1E
https://www.youtube.com/watch?v=WVUglGaTl1E
https://www.youtube.com/watch?v=rOVQ_6qR8Bg
https://www.youtube.com/watch?v=rOVQ_6qR8Bg
https://www.youtube.com/watch?v=viIDJWJ7wb4
https://www.youtube.com/watch?v=viIDJWJ7wb4
https://www.youtube.com/watch?v=viIDJWJ7wb4
https://www.youtube.com/watch?v=b44-5M4e9nI&list=TLPQMjgwMjIwMjGywieLqwbGFw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=b44-5M4e9nI&list=TLPQMjgwMjIwMjGywieLqwbGFw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=b44-5M4e9nI&list=TLPQMjgwMjIwMjGywieLqwbGFw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=b44-5M4e9nI&list=TLPQMjgwMjIwMjGywieLqwbGFw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=b44-5M4e9nI&list=TLPQMjgwMjIwMjGywieLqwbGFw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=b44-5M4e9nI&list=TLPQMjgwMjIwMjGywieLqwbGFw&index=1


 

 

Mosoly nyílik és dal 

fakad, 

bú, baj, bánat messze 

szalad! 

 

Én vagyok a jó 

királyfi, 

könnyű engem 

megtalálni! 

karom erős, szívem 

vidám, 

nincs is több ily 

királyfi tán! 

 

 


