
Nap\Dátum\korosztály óvodás kisiskolás

Csopa kézműveskedés. Minden hétköznap 11:00 órától a Csodák Palotája Facebook oldalán

élő bejelentkezés történik, ahová az óvodások és a kisiskolások is csatlakozhatnak. Az

esetleges kellékeket minden videó előtt elmondják, így fel lehet készülni, elő lehet őket

készíteni. Ezek a videók általában 15-20 percesek és többnyire minden háztartásban

megvalósíthatók.

Só-liszt gyurma készítés! Ez egy remek játék a kézműveskedés gyakorlására, és a szükséges

kellékek minden háztartásban megtalálhatók. Készítsünk ki a gyermeknek 2 bögre lisztet, 1

bögre sót és 3/4 bögre vizet, majd egy kisiskolás gyermeket akár magára is hagyhatunk, de

közös programnak is nagyszerű. A hozzávalókat egyneműre kell összegyúrni, majd indulhat a

móka, tulajdonképpen bármilyen figurát el lehet készíteni belőle, festeni is lehet rá. Fejleszti a

koncentrációt, kézügyességet, a finommotorikát és a kreativitást is. A linken számos szuper

ötletet is találunk.

ELÉRHETŐ ITT ELÉRHETŐ ITT
On-line alapozó terápia ovisoknak. Földes Fanni vezetésével május 12-én, kedden 11 órakor

egy komplex mozgásfejlesztésen alapuló, idegrendszert fejlesztő mozgásterápián vehetnek

részt az óvodások. Hogy hosszú távú hatásait elérje a program, a kedden és csütörtökönként

tartott foglalkozásokon heti rendszerességgel érdemes részt venni.

Szigligeti Színház online előadása. Szekernyés István: Trón alatt a király. A következő

YouTube videó egy közel másfél órás zenés mesejátékot mutat be a nagyváradi Szigligeti

Színház társulata előadásában. A mese egy kisfiú és egy kislány igaz barátságáról szól, mely

elsősorban gyermekeknek szól, de felnőtteknek is legalább annyira tanulságos lehet. Főként

kisiskolásoknak ajánlanánk, a hossza miatt leginkább.

ELÉRHETŐ ITT ELÉRHETŐ ITT
Szín-játék Fejlesztőtorna kicsiknek. Szerdán 10-kor egy “színes” tornára várnak óvodásokat. A

résztvevők a színekkel és a formákkal fognak ügyességi és fejlesztő feladatokat végezni. Egy

előzetes beharangozó már elérhető az esemény linkjén, azok egy kedves segítő elmondja,

hogy mit készítsenek el a szülők a gyerekekkel, amely kelleni fog a tornához. A későbbiekben

ez a program visszanézhető lesz.

Alkossunk együtt. A Várkert Bazár Facebook oldalán minden szerdán 11:00 órától kézműves

foglalkozáson vehetnek részt kicsik, nagyok egyaránt. A tavaszi-nyári hónapok jeles napjaihoz

kapcsolódóan készülnek a közös alkotások. A foglalkozások során a Magyarországi

Alkotóművészek Közép- és Nyugat-Dunántúli Regionális Társasága lesz a segítségünkre. A

videókban olyan alkalmakra ajánlanak kézműves és alkotó technikákat, mint a Föld napja,

Anyák napja, Gyereknap, Pünkösd.

ELÉRHETŐ ITT ELÉRHETŐ ITT
Világszép Mesék. 17:00 órától Zalka Csenge Virág (nemzetközi mesemondó) előadásában

népmesék hangzanak el a világ minden tájáról, sok mese még könyvekben sem jelent meg,

így garantáltan új élményt biztosít a gyermekek számára. A mesemondást élőben közvetítik a

Világszép Alapítvány facebook oldalán.

BudaPaint Studio. Május 14-én 18:00 órától várja szeretettel a kisiskolásokat a BudaPaint

studió, ahol egy csodálatos éjszakai fantáziaképet festenek meg együtt, a kép címe

Csillagtakaró. Lépésről lépésre segítenek a gyermekeknek elkészíteni különböző festményeket 

élő adásban, amelyek megtekinthetők facebook oldalukon.

ELÉRHETŐ ITT ELÉRHETŐ ITT
Mozogj feladatokkal. A gyerekeket nem mindig tudjuk mi ellátni a lakáson belüli figyelmet és

gondolkodást fejlesztő feladatokkal. Itt találhatunk többek között színtanulást, szaladgálást,

számolást, hangfelismerés, keresztezett mozgásokat, jobb és bal oldal tanulást, formák

rajzolását. Az alábbi video 50 perc hosszú, így javasolt több részletben felhasználni gyerekünk

életkora szerint.

FessNeki. Május 15-én 16:00-22:00 óráig elérhető és megnézhető a FessNeki csatornáján egy

szép tavaszi kép festése, melynek témája a Mandulavirágzás. Facebook oldalon nyomon

követhető a festés minden részlete és lépése. Mivel 6 órán keresztül visszanézhető, ezért akik

lassabb tempóban haladnak sem maradnak le semelyik lépésről sem. A facebook oldalon

megtalálhatók a további események, melyben szebbnél szebb képeket készítenek el. 

ELÉRHETŐ ITT ELÉRHETŐ ITT

2020.05.11. hétfő

2020. 05. 12. kedd

2020. 05. 13. szerda

2020. 05. 14. csütörtök

2020. 05. 15. péntek

https://www.facebook.com/pg/csodakpalotaja/videos/?ref=page_internal
https://www.okosjatek.hu/so_liszt_gyurma
https://www.facebook.com/events/262065788301676/
https://www.youtube.com/watch?v=D1vdg7QA3uk
https://www.facebook.com/events/2617945145150126/
https://varkertbazar.hu/varkertmatine
https://www.facebook.com/vilagszep
https://www.facebook.com/budapaintstudio
https://www.facebook.com/groups/1809999112464983/wp/1566062636884070/?ext=1589401063&hash=AeS1ELFODTnnpaLd
https://www.facebook.com/fessneki

