
Nap\Dátum\korosztály óvodás kisiskolás

Izgő-mozgó torna, 2. rész. Ez egy olyan mozgásfejlesztő torna, ahol játékos feladatokon

keresztül fejlesztik a kisgyermekek mozgáskoordinációját, szem-kéz és szem-láb

koordinációját, a statikus és dinamikus egyensúlyt, a finom- és nagymozgásokat, a figyelmet

és a koncentrációt, és természetesen közben a kis izmok is erősödnek. Ehhez a videóhoz

szükséges torna eszközök: egy kisebb plüss, egy 1,5-2literes műanyag palack félbe vágott

teteje és egy kis labda, amit ebbe bele teszünk majd. Kifejezetten ajánljuk a 1,5-5 éves

korosztálynak, de kisiskolások is kipróbálhatják. Jó tornát Mindenkinek! 

Divattervezés gyerekeknek. A Rózsadombi Képzőművészeti Akadémia május 25-én, hétfőn

14 órától egy ingyenes divattervező foglalkozást kínál on-line formában gyerekeknek. Témája

a citrom inspirációs tervezés. A videót az eseményen belül feltöltve lehet majd elérni az

érdeklődőknek. Ceruzára, filctollra, esetleg áttetsző papírra lesz szükség a rajzok, tervek

elkészítéséhez. 

ELÉRHETŐ ITT ELÉRHETŐ ITT
Színjáték. Ezen játékot rendkívül sokféleképp lehet játszani. Amellett, hogy szórakoztató,

rendkívül fejleszti a finommotorikát. A videóban látottakat lehet kézzel játszani kisebbeknek,

de az ügyesebbeknek kanál helyett pálcikával is, illetve a kanál elhagyásával akár lábbal is,

amely nem csak a finommotorikát, de a lábboltozat fejlődését is segíti. A videóban

bemutatott alapfeladatot más szabályok szerint is játszhatjuk, például úgy, hogy minden

színből egyet-egyet tegyen a kisgyermek minden egyes tálkába, vagy úgy hogy az összes közül

csak egyetlen, meghatározott színt kell kivenni és azt elosztani a 6 tálkába, de számos saját

szabály alkotható. 

Bűvésztrükk. A Gyereketető youtube csatornáján számos érdekes és szórakoztató videó

található a gyermekeknek, ezúttal egy olyan bűvésztrükköt mutat be az előadó, amely

kézműveskedéssel van egybekötve. Mindössze egy érmére, pohárra és színes papírra van

szükség. Miután elkészíti le is nyűgözheti vele az egész családot. 

ELÉRHETŐ ITT ELÉRHETŐ ITT
Buborék csoda. Egy zenés programra, mesekoncertre invitálunk óvodásokat, de a kisiskolások

számára is élvezhető lehet, ha szeretik a zenét és az éneklést. Minden kisgyerek szereti a

szappanbuborékok fújását, így remélhetőleg az on-line formában is elnyeri az óvodások

tetszését.

Nóri Mesedoboz. A következő Facebook oldalon, Nóri Mesedoboz oldalán lehetőség van élő

közvetítések során mesék nézésére, vizuális tevékenységekre, bábozásra. Minden szerdán,

pénteken és szombaton délután vannak ezek a közvetítések, viszont az eddigi videók is

megtalálhatóak az oldalán, így azok között is lehet válogatni. Egy – egy mese 8-9 perces, így

akár többet is megnézhetnek az óvodás vagy kisiskolás érdeklődők. 

ELÉRHETŐ ITT ELÉRHETŐ ITT
Mi van a csomagolásban? A csomagolós játékhoz otthon megtalálható tárgyakra, játékokra

van szükség. Mindenből 2 darab kell, melyből az egyiket be kell csomagolni alufóliába. A

gyermeknek az a feladata, hogy párba állítsa helyesen őket. A szórakoztató játék rendkívül

fejleszti az érzékelést. A Gyereketető videói között további érdekes fejlesztő feladatokat

találhatunk.

Csopa ovi- és sulikaland. Kémcső Jenő és Spatula Sára 2011 óta járja az óvodákat és iskolákat,

hogy a kémiát az informális oktatás keretein belül népszerűsítse a gyerekek körében. A

jelenlegi időszakban az on-line térbe költöztek, hogy hétköznaponként 11 órától újabb otthon

is elvégezhető kísérletekkel és kreatív foglalkozásokkal kössék le a gyerekeket. A videók előtt

mindig megtalálható a szükséges kellékek listája. 
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Énekeljünk együtt! A Ringató Facebook oldalán minden pénteken élő közvetítés van, ahol

közös éneklés a program – gyermekeknek és édesanyáknak közösen. Most pénteken László

Virág, fuvolatanár fog egy foglalkozást tartani 16 órakor. A ritmusérzéken és a szövegbeli

repertoáron kívül a szociális készségek fejlesztéséhez is kapcsolódik a program. 

Tücsökmese. A Boridalok Varga Bori oldala. A videói között található meg egy teljes,

összességében 19 részből álló mese sorozat, melyet részben a mesélő/Bori maga talál ki, de

közben az élő bejelentkezések alkalmával a „közöség” is hozzá tehetett a történethez, így

befolyásolta a szereplők életét, a mese alakulását. A mesehallgatás közben számos

hangszerrel is megismerkedhetnek a gyerekek. A részek egyenként 30 perc körüliek, nagyobb

óvodásoknak is ajánlhatók.
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2020. 05. 29. péntek

2020.05.25. hétfő

2020. 05. 26. kedd

2020. 05. 27. szerda

2020. 05. 28. csütörtök

https://www.youtube.com/watch?v=FKSIEFvO1VQ
https://www.facebook.com/events/678446952944020/
https://www.youtube.com/watch?v=T0MGTR0cXII
https://www.youtube.com/watch?v=XTlGosIj1zU
https://www.facebook.com/events/2534211593466282/
https://www.facebook.com/pg/NoriMesedoboz/videos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=XPFfO1LHM9w
http://csopamedia.blogspot.com/2020/03/kemcso-jeno-es-spatula-sara-ovisoknak.html
https://www.facebook.com/events/3757580170983031/permalink/3758728767534838/
https://www.facebook.com/pg/boridalok/videos/?ref=page_internal

