


















































































































































































































































































































































 
 

FÜGGELÉK



 

INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉS 
RENDKÍVÜLI SZÜNETRE 

  

Ha kormány vagy EMMI rendelet – valamely okból - rendkívüli szünetet rendel el, és az 
óvodapedagógusok óvodai csoportban nem folytathatnak nevelői tevékenységet rendkívüli 
helyzet lép életbe.  

Amennyiben az intézményen belül nem lehetséges a munkavégzés, az óvodapedagógusoknak 
- kihasználva az infokommunikációs eszközöket – intézményen kívül (otthonukban) kell 
mindennapi munkájukat elvégezni. 

Ennek lehetőségei: 

Szülőkkel való kapcsolattartás: 

• Heti terv alapján, valamennyi területre (külső világ tevékeny megismerésére nevelés, 
matematika, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, verselés, mesélés, mozgás, 
rajzolás, festés, mintázás, kézimunka) kiterjedően online feladatok, tevékenységek, 
támogató segédanyagok eljuttatása a szülőknek, internetes elérhetőség megadásával. 
Melléklet a munkaközösségek által kidolgozott segédanyag. Segítséget ad, akinek 
szükséges, és a távmunka finanszírozásához alapot ad. 

• Gyermekek személyiségét, érdeklődését és egyéni képességeit figyelembe véve 
játékos tevékenységformák, élményszerzési lehetőségek ajánlása, melyeket a szülők 
gyermekükkel együtt megvalósíthatnak. Fontos a differenciált feladatadás (életkor, 
fejlettségi szint szerint), az SNI, BTMN gyermekek segítése, fejlesztése. 

• Ötletek az egészséges életmódra nevelés, munkajellegű tevékenység otthoni 
megvalósítására. 

• Folyamatos online kommunikáció, tapasztalatcsere, segítségnyújtás, nevelési tanácsok 
adása szülőknek igény esetén. 

Feladatadás legyen egyértelmű. A kommunikáció legyen kétoldalú, az óvodapedagógus kérjen 
visszajelzést az elvégzett feladatokról (pl. alkotás feltöltése, versmondás, szülői tapasztalatok 
megosztása stb.). Segédanyag a munkaközösségek által kidolgozott listában található. 

  

Egyéni kompetenciák erősítése: 

• Kutatómunka szakanyagokban / interneten, szakkönyvben, szakfolyóiratban. 

Pl. fejlesztendő területek javítása, Önértékelés során meghatározott fejlesztési területek 
javítása, Önfejlesztési terv megvalósításához szakanyag áttekintése, szakmai érdeklődésnek 
megfelelő ismeretbővítés, módszertani tudás javítása, bővítése, innovációk megismerése stb. 



A kutatómunka során megismert szakirodalomról ajánlás, a megszerzett ismeretekről rövid 
leírás megosztása az intézmény online felületén történik. 

• Online továbbképzésen való részvétel. Pl. távoktatásban való tanulás, távoktatás 
formájában történő eszmecsere, konferencia, ismeretbővítés, digitális tanagyag 
elsajátítása stb. 

Az elvégzett továbbképzésről tanúsítvány bemutatása, tapasztalatok, ismeretek megosztása az 
intézmény online felületén.  

• Infokommunikációs eszközök kezelésének gyakorlása, ismeretek bővítése / online 
tapasztalatcsere (segítségkérés, segítségnyújtás). 

Egymástól való tanulás, segédanyagok megosztása az intézmény online felületén. 

  

Intézmények közötti szakmai együttműködés erősítése: 

• Munkaközösségek éves tervének online megvalósítása, a munkaközösség vezető 
irányításával. 

A munkaközösségi tagok a munkaközösség vezetőnek küldik meg az anyagot. Az elvégzett 
munkáról a munkaközösség vezető beszámolót készít. 

• Tagintézmény vezetők heti tervezése (munkaidő, szabadság), intézményvezető felé 
jelentése. 

A kollégákat infokommunikációs eszközökön értesítik a munkarendről, szabadságról, és az 
őket érintő információkról. 

• Az intézményvezetőtől, tagintézmény vezetőtől érkező információk 
infokommunikációs csatornán való fogadása, visszacsatolás. 

  

Szakmai anyag/segédeszköz kidolgozása: 

• Projekt terv, témahét kidolgozása. 
• Anyaggyűjtés (forrásmegjelölés) / éves anyaggyűjtés, feladatlapok, fejlesztő feladatok, 

játékötletek, mozgásos játékok gyűjtése szakkönyvből, vagy online felületről. 
• Gyermekek személyi anyagának elkészítése, fejlesztési tervek megírása, 

visszacsatolás. 
• Eszközkészítés / báb, meseillusztráció, játékok, dekoráció, társasjáték, fejlesztő játék. 

  

Módszertani tudás- és jó gyakorlat megosztása, tapasztalatcsere: 

• Munkaközösségek által kidolgozott szakmai anyagok megosztása. 



• Szakmai anyagok ajánlása, megosztása (továbbképzés, szakirodalom, online forrás 
stb.) 

• Ötletgyűjtemény készítése (projektekhez, játékhoz, tevékenységhez, egyéni 
fejlesztéshez) / saját gyűjtés, online gyűjtemény. 

  

A home office munkavégzés részletes szabályozása intézményvezető hatáskörben 
történik meg, melyet a helyi szabályzat, vagy vezetői utasítás tartalmaz.  

Visszacsatolás az elvégzett munkáról hetente történik az intézményvezető által meghatározott 
formában. 

Amíg az intézményvezetők korrekt módon megkapják a leadandó anyagokat, és nem 
tapasztalnak visszaélést az otthoni munkával kapcsolatban, vagy más utasítás nincs, 
mint polgármesteri, önkormányzati rendelet, kormányrendelet, addig végezhető ebben a 
formában home office. 

A heti visszajelzés, dokumentáció mentésre, archiválásra kerül, amit a megbízott vezetők 
végeznek. 

  

Home Office adminisztráció: 

 Minden óvodapedagógus a telephelyvezetőjének és az óvoda vezetőjének péntek délután 16-
óráig megküldi a heti beszámolóját a heti tevékenységekről.  

  

  

Home Office adminisztrálása online formában. Felelős: Aradiné Mácsai Szilvia 

  

   
   
   
   
   
   
   

  

  



  

  

Segédanyag online tevékenységhez 

  

Rendkívüli szünetben elrendelhető home office-hoz, valamint a szülőkkel való online 
kapcsolattartáshoz, segítségnyújtáshoz, anyaggyűjtéshez a munkaközösségek dolgoztak ki 
segédanyagot. 

  

Környezet tevékeny megismerését segítő internetes ajánlatok ötlettára 

  

• Tavasz: 
• https://jatsszunk-egyutt.hu/itt-a-tavasz/ 
• https://jatsszunk-egyutt.hu/category/tavasz-2/ 
• https://jatsszunk-egyutt.hu/kincskereso-kirandulas/ 
• https://jatsszunk-egyutt.hu/keszits-fufejet/ 
• https://jatsszunk-egyutt.hu/kertesz-leszek/ 
• https://jatsszunk-egyutt.hu/kreativ-kerteszek/ 
• https://jatsszunk-egyutt.hu/jatsszunk-a-kovekkel/ 
• https://ovoda.webnode.hu/evszakok-temakorok/tavasz/ 
• http://lenvirag.blogger.hu/2015/02/20/otlet-tar-tavaszvaro-ultetes 
• http://erregyerenearra.blogspot.com/2013/10/evszakok-fak.html 
• https://www.youtube.com/watch?v=yua8jtSe684 
• https://www.youtube.com/watch?v=3dFuuGmjckg 
• https://www.youtube.com/watch?v=YWhlqLtwTPc 
• https://www.youtube.com/watch?v=OaoT8QLsaX4 
• Víz világnapja: 
• https://www.zsurjatekok.hu/talalati_lista/jatekok/jatekok/utazik_a_viz_a_szivacsban 
• https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=V%C3%ADz%20vil%C3%A1gnapja%20%C

3%B6tletek&rs=srs&b_id=BIpTnu9B6vePAAAAAAAAAADtU8N2Dp36GZ0K8EZ
OHMm87YgOLIImoTCuHGzbx9CC5ypomqZJ8s4mWLkc4su3KJt8A1cb1PCpjKRm
YvjZnTch&source_id=BbRNr00w 

• https://www.youtube.com/watch?v=JdxvofRKjQs 
• https://www.youtube.com/watch?v=6PCTQcmal10 
• https://www.youtube.com/watch?v=oGQ9NWzH-zQ 
• https://www.youtube.com/watch?v=sOQ4gp3P9TU 
• Húsvét: 
• https://ovoda.webnode.hu/evszakok-temakorok/husvet 
• https://www.youtube.com/watch?v=taLJTh5qRZo 
• https://www.youtube.com/watch?v=Sro24bBPLCA 
• file:///C:/Users/userpc/Desktop/nyuszis_kirako.pdf 
• https://www.youtube.com/watch?v=h5YLBSJgx6E&t=140s 
• https://www.youtube.com/watch?v=fy-8zXtgnQo&t=10s 
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• Közlekedés: 
• https://jatsszunk-egyutt.hu/ovis-otletek-kozlekedes-temakorhoz/ 
• https://ovonok.hu/2014/09/kreativ-otletek-a-kozlekedes-temakoreben/ 
• https://www.zsurjatekok.hu/talalati_lista/jatekok/jatekok/autoverseny 
• https://www.thecrafttrain.com/sponge-boats-diy-toy-for-

kids/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&u
tm_content=tribes&utm_term=373021350_12072192_132164 

• https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw 
• https://www.youtube.com/watch?v=MywPRL05kx8 
• https://www.youtube.com/watch?v=qeM5CI8fKoY 
• https://www.youtube.com/watch?v=w7V0_T021wE 
• https://www.youtube.com/watch?v=vOMfI1pktTM 
• https://www.youtube.com/watch?v=xyr7lRIXmek 
• https://www.youtube.com/watch?v=oE6W2U61W4Y 
• Föld napja: 
• https://www.csaladinet.hu/hirek/gyermekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14895

/kiserletek_otthon_gyermekekenek_-_a_fold 
• https://www.naturalbeachliving.com/earth-day-ideas 
• https://www.youtube.com/watch?v=kJrNl9xIgFg 
• https://www.youtube.com/watch?v=A27dA0UVwF4 
• https://www.youtube.com/watch?v=0xqcsxOdKv4 
• Anyák napja: 
• https://hu.pinterest.com/pin/475974254366658700/ 
• https://www.tyukanyo.hu/anyaknapja/ 
• https://gyereketeto.hu/jatekok/anyak-napja-tarsasjatek/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=Uv8J7D6x9os 
• https://www.youtube.com/watch?v=nfJfznn2k8k 
• https://www.youtube.com/watch?v=mhviJHy_dR4 
• Madarak és fák napja: 
• https://hu.pinterest.com/pin/514677063667866637/ 
• http://www.csaladinet.hu/m/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/23466

/madarak_es_fak_napja_a_projektmodszer_fenyeben 
• https://anyajatsszunk.com/2016/05/08/madarak-es-fak-napja/ 
• http://eztnezdmeg.com/hazank-madarai-es-hangjaik-gyonyoruek-hallgasd-meg-te-i/ 
• https://madarles.hu 
• Hulladékkezelés – ismerkedés az anyagokkal. Tudatos vásárlói szokások 

alakítása: 
• https://photos.google.com/share/AF1QipPmNfIn7vP4CUI9x9ERN9cv8wkMWwT3T

G2k1BPHyu0V5we8OyhrQw4VyQX_BmrgAA/photo/AF1QipOQJEQi44qnVhuxKtl
6MkFNi_yz_gHoY2vCNjHd?key=eXFzZjRQSVBFN1BhZ0RhS2szVVRTWWlLM
WR3RDJR 

• https://www.youtube.com/watch?v=XnuelpBtB-
o&list=PLY9KOrehBcWlWih8s3k3lr_yd3hlU1y55 

• https://www.youtube.com/watch?v=eHIMAPoMT0s 
• https://www.youtube.com/watch?v=00RRAKLp878 
• https://www.youtube.com/watch?v=l-yrBIw9txg 
• https://www.youtube.com/watch?v=Px-kmIKK2q8 
• https://365sporolasitipp.cafeblog.hu/2016/02/12/boltos-jatek-maskepp-43-sporolasi-

tipp/ 
• Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás: 
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• https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2015/04/21/dobd-be-a-magadet-szelektiv-
hulladekgyujtes-otthon/ 

• http://szelektalok.hu/kukaland/ 
• https://www.zoldpolc.hu/szelektiv-hulladekgyujtes-szabalyai-356 
• http://hulladekboltermek.hu/gallery/Folyamatabrak/image_9.html 
• https://www.youtube.com/watch?v=MMkNui5qnK8 
• https://www.youtube.com/watch?v=mxsSQ2OM8ss 
• https://www.youtube.com/watch?v=jcv-2vuit9g 
• http://www.vac.hu/kornyezetvedelem/gyakorlo_varos_program/mellekletek/kukabany

a_pedagogus.pdf 
• Városunk, lakóhelyünk: 
• https://www.bloglovin.com/blogs/mrs-knights-smartest-artists-3226646/pop-up-

architecture-in-kindergarten-4207932813 
• http://www.bellissimakids.com/house-crafts/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=ImwTLsO0J4A 
• https://www.youtube.com/watch?v=IgaKUejNr0U 
• Környezetvédelmi világnap: 
• http://www.gyakorolj.hu/oktato/negyedikkornyezet/jatekgyujtemeny.pdf 
• https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekorszag/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14856/ot

thoni_kiserletek_gyerekeknek_-_a_levego 
• https://www.nagyszuloklapja.hu/jatek-az-unokaval/3377/mit-jatsszunk-ha-esik-az-eso-

20-szuper-benti-jatekotlet-gyerekeknek-rossz-ido-esetere.html 
• https://www.teach-me-mommy.com/shapes-game-from-recyclables/ 
• https://www.messforless.net/q-tips-and-straws-fine-motor-skills-

activity/?fbclid=IwAR1G62cJRtn7XlEw3iqjK9ptUtm508KQn0a_rMUViCMLlkWYz
vVcoHALkhQ#_a5y_p=1928832 

• https://www.youtube.com/watch?v=l-yrBIw9txg&list=PL8uI-xoZZ-L9LQSFngY-
uRBlSctd0bstZ 

• https://www.youtube.com/watch?v=Px-kmIKK2q8&t=26s 
• Nyár: 
• https://hu.pinterest.com/pin/303922674856119849/ 
• https://hu.pinterest.com/pin/470555861056795258/ 
• https://hu.pinterest.com/pin/432134526720557419/ 
• https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=Gyerek%20j%C3%A1t%C3%A9kok&rs=srs

&b_id=BDOrmu5tZ2rgAAAAAAAAAAC-
i2UNCpbVSi29LadYW1YPKwn79w3mstfoqdhEYscIKYifZ6kasGLrWH6Z_q5E1W
Nr9p2E-Ab3Bw&source_id=BbRNr00w 

• https://www.youtube.com/watch?v=dqh_8XFzj18 
• Ősz: 
• https://www.bloglovin.com/blogs/web-ovi-7002581/temalehetosegek-oszre-

5815324131 
• https://happytoddlerplaytime.com/textured-autumn-play-dough/ 
• http://downbaba.hu/szirka-blog/letoltheto-memoria-kartyak/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=Z79cKU0R7aw 
• https://www.youtube.com/watch?v=eZJonEG5rls 
• https://www.youtube.com/watch?v=F6KhVzbFWMk 
• https://www.youtube.com/watch?v=EZYt3V-mm-0 
• Őszi gyümölcsök, zöldségek: 
• https://hu.pinterest.com/pin/352266002099129989/ 
• https://hu.pinterest.com/pin/357754764150842074/ 

https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2015/04/21/dobd-be-a-magadet-szelektiv-hulladekgyujtes-otthon/
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2015/04/21/dobd-be-a-magadet-szelektiv-hulladekgyujtes-otthon/
http://szelektalok.hu/kukaland/
https://www.zoldpolc.hu/szelektiv-hulladekgyujtes-szabalyai-356
http://hulladekboltermek.hu/gallery/Folyamatabrak/image_9.html
https://www.youtube.com/watch?v=MMkNui5qnK8
https://www.youtube.com/watch?v=mxsSQ2OM8ss
https://www.youtube.com/watch?v=jcv-2vuit9g
http://www.vac.hu/kornyezetvedelem/gyakorlo_varos_program/mellekletek/kukabanya_pedagogus.pdf
http://www.vac.hu/kornyezetvedelem/gyakorlo_varos_program/mellekletek/kukabanya_pedagogus.pdf
https://www.bloglovin.com/blogs/mrs-knights-smartest-artists-3226646/pop-up-architecture-in-kindergarten-4207932813
https://www.bloglovin.com/blogs/mrs-knights-smartest-artists-3226646/pop-up-architecture-in-kindergarten-4207932813
http://www.bellissimakids.com/house-crafts/
https://www.youtube.com/watch?v=ImwTLsO0J4A
https://www.youtube.com/watch?v=IgaKUejNr0U
http://www.gyakorolj.hu/oktato/negyedikkornyezet/jatekgyujtemeny.pdf
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekorszag/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14856/otthoni_kiserletek_gyerekeknek_-_a_levego
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekorszag/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14856/otthoni_kiserletek_gyerekeknek_-_a_levego
https://www.nagyszuloklapja.hu/jatek-az-unokaval/3377/mit-jatsszunk-ha-esik-az-eso-20-szuper-benti-jatekotlet-gyerekeknek-rossz-ido-esetere.html
https://www.nagyszuloklapja.hu/jatek-az-unokaval/3377/mit-jatsszunk-ha-esik-az-eso-20-szuper-benti-jatekotlet-gyerekeknek-rossz-ido-esetere.html
https://www.teach-me-mommy.com/shapes-game-from-recyclables/
https://www.messforless.net/q-tips-and-straws-fine-motor-skills-activity/?fbclid=IwAR1G62cJRtn7XlEw3iqjK9ptUtm508KQn0a_rMUViCMLlkWYzvVcoHALkhQ#_a5y_p=1928832
https://www.messforless.net/q-tips-and-straws-fine-motor-skills-activity/?fbclid=IwAR1G62cJRtn7XlEw3iqjK9ptUtm508KQn0a_rMUViCMLlkWYzvVcoHALkhQ#_a5y_p=1928832
https://www.messforless.net/q-tips-and-straws-fine-motor-skills-activity/?fbclid=IwAR1G62cJRtn7XlEw3iqjK9ptUtm508KQn0a_rMUViCMLlkWYzvVcoHALkhQ#_a5y_p=1928832
https://www.youtube.com/watch?v=l-yrBIw9txg&list=PL8uI-xoZZ-L9LQSFngY-uRBlSctd0bstZ
https://www.youtube.com/watch?v=l-yrBIw9txg&list=PL8uI-xoZZ-L9LQSFngY-uRBlSctd0bstZ
https://www.youtube.com/watch?v=Px-kmIKK2q8&t=26s
https://hu.pinterest.com/pin/303922674856119849/
https://hu.pinterest.com/pin/470555861056795258/
https://hu.pinterest.com/pin/432134526720557419/
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=Gyerek%20j%C3%A1t%C3%A9kok&rs=srs&b_id=BDOrmu5tZ2rgAAAAAAAAAAC-i2UNCpbVSi29LadYW1YPKwn79w3mstfoqdhEYscIKYifZ6kasGLrWH6Z_q5E1WNr9p2E-Ab3Bw&source_id=BbRNr00w
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=Gyerek%20j%C3%A1t%C3%A9kok&rs=srs&b_id=BDOrmu5tZ2rgAAAAAAAAAAC-i2UNCpbVSi29LadYW1YPKwn79w3mstfoqdhEYscIKYifZ6kasGLrWH6Z_q5E1WNr9p2E-Ab3Bw&source_id=BbRNr00w
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=Gyerek%20j%C3%A1t%C3%A9kok&rs=srs&b_id=BDOrmu5tZ2rgAAAAAAAAAAC-i2UNCpbVSi29LadYW1YPKwn79w3mstfoqdhEYscIKYifZ6kasGLrWH6Z_q5E1WNr9p2E-Ab3Bw&source_id=BbRNr00w
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=Gyerek%20j%C3%A1t%C3%A9kok&rs=srs&b_id=BDOrmu5tZ2rgAAAAAAAAAAC-i2UNCpbVSi29LadYW1YPKwn79w3mstfoqdhEYscIKYifZ6kasGLrWH6Z_q5E1WNr9p2E-Ab3Bw&source_id=BbRNr00w
https://www.youtube.com/watch?v=dqh_8XFzj18
https://www.bloglovin.com/blogs/web-ovi-7002581/temalehetosegek-oszre-5815324131
https://www.bloglovin.com/blogs/web-ovi-7002581/temalehetosegek-oszre-5815324131
https://happytoddlerplaytime.com/textured-autumn-play-dough/
http://downbaba.hu/szirka-blog/letoltheto-memoria-kartyak/
https://www.youtube.com/watch?v=Z79cKU0R7aw
https://www.youtube.com/watch?v=eZJonEG5rls
https://www.youtube.com/watch?v=F6KhVzbFWMk
https://www.youtube.com/watch?v=EZYt3V-mm-0
https://hu.pinterest.com/pin/352266002099129989/
https://hu.pinterest.com/pin/357754764150842074/


• https://www.youtube.com/watch?v=sgqHWadb-Po 
• https://ww 

https://www.youtube.com/watch?v=gYwfSlW_QR0w.youtube.com/watch?v=SD1Em
clbPCo 

• https://www.youtube.com/watch?v=zVXQIS_3Xm4 
• https://www.youtube.com/watch?v=XlAX-1LTDM0&list=PLpshJy6oyjM-1kn8R-

8Dr4Ufh-yaMp4oQ 
• Állatok világnapja. Vadon és ház körül élő állatok: 
• https://learningapps.org/1125247 
• https://hu.pinterest.com/pin/519251032034788930/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=yjgNgDzNh4U&t=108s 
• https://www.youtube.com/watch?v=4g0iwJxEEJY 
• https://www.youtube.com/watch?v=FSids8ArfGc 
• https://www.youtube.com/watch?v=gCDhsuOfciU 
• https://www.youtube.com/watch?v=Fq2Vg-

2https://www.youtube.com/watch?v=9LYEy003aXM 
• HKAc 
• https://www.youtube.com/watch?v=mt-jRBrtNqs 
• https://www.youtube.com/watch?v=CnnL4YUeVOM 
• https://zoldito.blog.hu/2018/10/03/allatok_vilagnapja_10 
• https://ovonok.hu/2014/09/allatok-vilagnapja/ 
• https://jateksziget.hu/blogs/blog/allatok-vilagnapja-7-jatek-mely-kozelebb-hozza-a-

gyerekeket-az-elovilaghoz 
• Komposztálás napja. Rovarok, bogarak, pókok, giliszták: 
• https://komposztalunk.eoldal.hu/cikkek/komposztalasi-ismeretek.html 
• https://www.youtube.com/watch?v=g58QcVyhiQQ 
• https://www.youtube.com/watch?v=ZIQKulxoyB8 
• https://www.youtube.com/watch?v=ws5AlSA4HzU 
• https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/23752/k

omposztalas_unnepe_az_ovodaban 
• Őszi termények (dió, gesztenye, mogyoró, tök stb.): 
• https://hu.pinterest.com/pin/461337555572886251/ 
• https://hu.pinterest.com/pin/371406300521021529/ 
• https://www.sabine-seyffert.de/blog/?p=13334 
• http://vivimaternelle.canalblog.com/archives/2017/10/30/35821025.html 
• Őszi időjárás. Időjárás és az öltözködés összefüggései.: 
• https://hu.pinterest.com/pin/464574517813290457/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=CUbptcLf3e8 
• https://www.youtube.com/watch?v=S2W803GYge8 
• Márton nap: 
• file:///D:/%C3%93vodai%20projkthetek/Marton_nap_projekt.pdf 
• https://www.youtube.com/watch?v=9J3crdvaTVc 
• http://ovodasgyerekek.blogspot.com/2013/11/marton-nap-az-ovodankban-

2013_12.html 
• https://jatsszunk-egyutt.hu/libas-versek-dalok-nyomtathato-feladatlapok/ 
• Egészséges életmód alakítása: 
• https://babafalva.hu/baciirtok-bevetesen/ 
• https://hu.pinterest.com/orsyszabo/eg%C3%A9szs%C3%A9gnap/ 
• https://dietaovoda.cafeblog.hu/2015/07/24/az-etkezesi-ritmus-es-a-valtozatos-etrend/ 
• http://mdosz.hu/uj-taplalkozasi-%20ajanlasok-okos-%20tanyer/ 
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• https://www.youtube.com/watch?v=iWh92m5a85Y 
• https://www.youtube.com/watch?v=XA70NZREXxM 
• https://www.youtube.com/watch?v=zk9sw3eCr1M 
• Testrészek, érzékszervek működése: 
• https://www.zsurjatekok.hu/talalati_lista/jatekok/jatekok/szagolgato 
• https://www.zsurjatekok.hu/talalati_lista/jatekok/jatekok/hol_a_pocakod 
• https://www.zsurjatekok.hu/talalati_lista/jatekok/jatekok/terd_a_terdhez 
• https://www.youtube.com/watch?v=uq7Wsm91Rb4 
• https://www.youtube.com/watch?v=I3pJLilt6n8 
• https://www.youtube.com/watch?v=sELbqeclI2w 
• Mikulás várás: 
• https://hu.pinterest.com/pin/427842033347356347/ 
• https://members.10minutesofqualitytime.com/product/santa-flying-his-sleigh/ 
• https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/sviatky-a-udalosti/mikulas/7823/mikulas-

pracovne-listy-pre-deti/ 
• Luca napi hagyományok. Adventi készülődés.: 
• https://i.pinimg.com/originals/1a/8a/09/1a8a09b2ce23135cedffeb69bec67efb.jpg 
• https://pompasnapok.blog.hu/2016/11/23/luca_nap_az_ovodaban_es_iskolaban 
• Karácsony: 
• https://thisreadingmama.com/c-is-for-christmas-trees/ 
• https://jujoboro.blogspot.com/2018/12/karacsonyi-papirjatekok.html?m=1 
• https://www.myjoyfilledlife.com/nativity-story-

stones/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes
&utm_content=tribes 

• https://moderniskola.hu/2019/11/karacsonyvaras-kreativan-egy-kis-segitseg/ 
• Évszakok, hónapok, napok, napszakok: 
• https://jatsszunk-egyutt.hu/az-ido-mulasa-gyerekszemmel-honapok-es-napok/ 
• https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2016/03/01/hogyan-tanuljuk-meg-a-honapokat/ 
• https://hu.pinterest.com/pin/643733340464608632/ 
• http://www.arnyasnet.hu/ovoda/aktualitasok/tavasz-nyar-osz-csutortok/640/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=1QTcqK78ObE 
• https://www.youtube.com/watch?v=t1rpgIX30Xc 
• https://www.youtube.com/watch?v=s5cYdjambrc 
• Tél: 
• https://ovoda.webnode.hu/evszakok-temakorok/tel/ 
• https://www.jufleonie.com/themas/noordpool-zuidpool/ 
• https://hu.pinterest.com/pin/466052261431143383/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=69r8HaH8YmU 
• Madáretetés: 
• https://www.youtube.com/watch?v=KGxuC4_vdDw 
• https://zoldito.blog.hu/2016/12/14/madaretetes_181 
• https://hu.pinterest.com/pin/16677461108448784/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=FmnnZw07VwU 
• https://www.youtube.com/watch?v=1bsxP2SnLZ0 
• Medve hét: 
• https://www.zsurjatekok.hu/talalati_lista/jatekok/jatekok/medveetetes 
• https://i.pinimg.com/originals/52/bb/90/52bb9018c0ddde265540dd2a65b47369.jpg 
• https://hu.pinterest.com/pin/499125571204247627/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=o2g5iKknOLw 
• Téli kísérletek: olvasztás, fagyasztás: 
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• https://jatsszunk-egyutt.hu/a-teli-idojaras/ 
• http://webovoda.blogspot.com/2012/01/kiserletek-vizzel-hoval-jeggel-3.html 
• https://www.learning4kids.net/2015/01/15/hot-air-cold-air-science-activity/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=AzQDld9KWaQ 
• https://www.youtube.com/watch?v=5gyA22M47X0 
• Farsang: 
• https://hu.pinterest.com/pin/785455991248762222/ 
• https://www.zsurjatekok.hu/talalati_lista/jatekok/jatekok/toronyepito_verseny 
• http://m.ovoda.webnode.hu/evszakok-temakorok/farsang/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=MHGBC4TC_Es 
• https://www.youtube.com/watch?v=Rx17l_MUkks 
• Ébredező természet: hóvirág, aranyvessző, stb.: 
• https://ovoda.webnode.hu/evszakok-temakorok/tavasz/ 
• http://bagakreativ.blogspot.com/2013/03/hovirag-joghurtos-palackbol-

probiotikus.html?spref=pi 
• Március 15.: 
• https://jatsszunk-egyutt.hu/marcius-15-gyerekszemmel/ 
• https://hu.pinterest.com/pin/655696026971795459/ 
• https://jujoboro.blogspot.com/2019/02/marcius-15.html 
• https://ovonok.hu/2015/03/marcius-idusan-marcius-15-az-ovodaban/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=BFjjU18IgR0&list=RDBFjjU18IgR0&start_radio

=1 
• Víz világnapja: Vízben, vízparton élő állatok: 
• https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekorszag/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14894/ki

serletek_otthon_gyermekeknek_-_a_viz 
• http://mokazo.blogspot.com/2016/06/a-viz-korforgasa.html 
• https://hu.pinterest.com/pin/319896379780692250/ 
• https://www.kcedventures.com/blog/boat-crafts-for-kids 
• https://www.maam.ru/detskijsad/igrushki-bilboke-svoimi-rukami.html 
• https://i.pinimg.com/originals/c1/2e/50/c12e503bb71c9ae8a738ce38315dcb8b.jpg 
• https://hu.pinterest.com/pin/58757970126738335/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=6PCTQcmal10&list=PLyG0U4WtU9g6GPQBws

7xZpIjqCP7XgfsS 
• https://www.youtube.com/watch?v=onMeaUc-SSY 

  

Internetes ajánlás, ötlettár az ének, zene, énekes játék tevékenységhez 

  

Gyerekdalok és mondókák  

https://www.youtube.com/channel/UCy8b8R1csgXcpVs44QIXQvg 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=apacuka+zenekar 

https://www.youtube.com/results?search_query=gryllus+vilmos+gyerekdalok 

https://www.youtube.com/results?search_query=zeneovi 

https://jatsszunk-egyutt.hu/a-teli-idojaras/
http://webovoda.blogspot.com/2012/01/kiserletek-vizzel-hoval-jeggel-3.html
https://www.learning4kids.net/2015/01/15/hot-air-cold-air-science-activity/
https://www.youtube.com/watch?v=AzQDld9KWaQ
https://www.youtube.com/watch?v=5gyA22M47X0
https://hu.pinterest.com/pin/785455991248762222/
https://www.zsurjatekok.hu/talalati_lista/jatekok/jatekok/toronyepito_verseny
http://m.ovoda.webnode.hu/evszakok-temakorok/farsang/
https://www.youtube.com/watch?v=MHGBC4TC_Es
https://www.youtube.com/watch?v=Rx17l_MUkks
https://ovoda.webnode.hu/evszakok-temakorok/tavasz/
http://bagakreativ.blogspot.com/2013/03/hovirag-joghurtos-palackbol-probiotikus.html?spref=pi
http://bagakreativ.blogspot.com/2013/03/hovirag-joghurtos-palackbol-probiotikus.html?spref=pi
https://jatsszunk-egyutt.hu/marcius-15-gyerekszemmel/
https://hu.pinterest.com/pin/655696026971795459/
https://jujoboro.blogspot.com/2019/02/marcius-15.html
https://ovonok.hu/2015/03/marcius-idusan-marcius-15-az-ovodaban/
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekorszag/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14894/kiserletek_otthon_gyermekeknek_-_a_viz
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekorszag/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14894/kiserletek_otthon_gyermekeknek_-_a_viz
http://mokazo.blogspot.com/2016/06/a-viz-korforgasa.html
https://hu.pinterest.com/pin/319896379780692250/
https://www.kcedventures.com/blog/boat-crafts-for-kids
https://www.maam.ru/detskijsad/igrushki-bilboke-svoimi-rukami.html
https://i.pinimg.com/originals/c1/2e/50/c12e503bb71c9ae8a738ce38315dcb8b.jpg
https://hu.pinterest.com/pin/58757970126738335/
https://www.youtube.com/watch?v=6PCTQcmal10&list=PLyG0U4WtU9g6GPQBws7xZpIjqCP7XgfsS
https://www.youtube.com/watch?v=6PCTQcmal10&list=PLyG0U4WtU9g6GPQBws7xZpIjqCP7XgfsS
https://www.youtube.com/watch?v=onMeaUc-SSY
https://www.youtube.com/channel/UCy8b8R1csgXcpVs44QIXQvg
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=apacuka+zenekar
https://www.youtube.com/results?search_query=gryllus+vilmos+gyerekdalok
https://www.youtube.com/results?search_query=zeneovi


https://www.youtube.com/results?search_query=alma+egy%C3%BCttes 

https://www.youtube.com/results?search_query=l%C3%B3ca+egy%C3%BCttes+ 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=farkash%C3%A1zi+r%C3%A9k
a+gyerekdalok 

https://www.youtube.com/results?search_query=kerekmese+dalok 

https://www.youtube.com/results?search_query=kov%C3%A1csovics+fruzsina+ 

https://www.youtube.com/results?search_query=gyerekdalok 

https://www.youtube.com/results?search_query=judit+%C3%A9s+a+zeneman%C3%B3k 

https://www.youtube.com/results?search_query=magyarorsz%C3%A1g+kedvenc+gyerekdala
i+r%C3%A1ad%C3%A1s 

https://www.youtube.com/results?search_query=eszm%C3%A9nyi+vikt%C3%B3ria+gyerek
dalok 

https://www.youtube.com/results?search_query=hal%C3%A1sz+judit+gyerekdalok 

https://www.youtube.com/results?search_query=mese+tv+gyerekdalok 

https://www.youtube.com/watch?v=GsQaZQc5hto&feature=emb_title 

  

Így tedd rá 

https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%ADgy+tedd+r%C3%A1+otthon 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%C3%ADgy+tedd+r%C3%A1+
ugr%C3%B3iskola 

https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%ADgy+tedd+r%C3%A1+gumiz%C3
%A1s 

https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%ADgy+tedd+r%C3%A1+sej+liliom 

  

Víz világnapja (márc.22) mondókák, dalok, találós kérdések 

https://pompasnapok.blog.hu/2019/03/20/viz_viz_tiszta_viz_743 

https://www.youtube.com/watch?v=Nx3xI_JWh80 

  

https://www.youtube.com/results?search_query=alma+egy%C3%BCttes
https://www.youtube.com/results?search_query=l%C3%B3ca+egy%C3%BCttes+
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=farkash%C3%A1zi+r%C3%A9ka+gyerekdalok
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=farkash%C3%A1zi+r%C3%A9ka+gyerekdalok
https://www.youtube.com/results?search_query=kerekmese+dalok
https://www.youtube.com/results?search_query=kov%C3%A1csovics+fruzsina+
https://www.youtube.com/results?search_query=gyerekdalok
https://www.youtube.com/results?search_query=judit+%C3%A9s+a+zeneman%C3%B3k
https://www.youtube.com/results?search_query=magyarorsz%C3%A1g+kedvenc+gyerekdalai+r%C3%A1ad%C3%A1s
https://www.youtube.com/results?search_query=magyarorsz%C3%A1g+kedvenc+gyerekdalai+r%C3%A1ad%C3%A1s
https://www.youtube.com/results?search_query=eszm%C3%A9nyi+vikt%C3%B3ria+gyerekdalok
https://www.youtube.com/results?search_query=eszm%C3%A9nyi+vikt%C3%B3ria+gyerekdalok
https://www.youtube.com/results?search_query=hal%C3%A1sz+judit+gyerekdalok
https://www.youtube.com/results?search_query=mese+tv+gyerekdalok
https://www.youtube.com/watch?v=GsQaZQc5hto&feature=emb_title
https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%ADgy+tedd+r%C3%A1+otthon
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%C3%ADgy+tedd+r%C3%A1+ugr%C3%B3iskola
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%C3%ADgy+tedd+r%C3%A1+ugr%C3%B3iskola
https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%ADgy+tedd+r%C3%A1+gumiz%C3%A1s
https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%ADgy+tedd+r%C3%A1+gumiz%C3%A1s
https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%ADgy+tedd+r%C3%A1+sej+liliom
https://pompasnapok.blog.hu/2019/03/20/viz_viz_tiszta_viz_743
https://www.youtube.com/watch?v=Nx3xI_JWh80


Húsvét, tavasz 

http://www.aldasegyuttes.hu/ovi/husveti-musor/ 

https://www.youtube.com/watch?v=GsQaZQc5hto&feature=emb_title 

http://www.bogex.hu/tavaszvaro 

Föld napja (április 22.) 
http://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866094&nid=4545793 

  

Madarak fák napja (május 10.) 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/24423/16_kedv
es_gyerekdal_a_madarakrol_es_a_fakrol 

https://www.zeneora.hu/cikkek/nepdalok-tema-szerint-csoportositva/ 

https://www.nagyszuloklapja.hu/mondokak-versek/3643/madarak-es-fak-napja:-25-aranyos-
vers-mondoka-es-dal-gyerekeknek-madarakrol-fakrol.html 

  

Közlekedés 

https://egyszervolt.hu/tag/k%C3%B6zleked%C3%A9s 

https://www.google.com/search?q=k%C3%B6zleked%C3%A9s+dalok&oq=k%C3%B6zleke
d%C3%A9s+dalok&aqs=chrome..69i57.13841j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://kerekmese.hu/kerekmese-hirek/jarmu-dal-kozlekedesi-eszkozok-dala/ 

https://www.google.com/search?q=Dalok+a+k%C3%B6zleked%C3%A9sr%C5%91l&sa=X
&ved=2ahUKEwikzKmorbjoAhVxBhAIHT7QBf8Q1QIoAHoECAwQAQ&biw=1366&bih=
667 

https://www.google.com/search?q=Aut%C3%B3s+dalok+gyerekeknek&sa=X&ved=2ahUKE
wikzKmorbjoAhVxBhAIHT7QBf8Q1QIoBXoECAwQBg&cshid=1585233103250130&biw
=1366&bih=667 

  

Környezetvédelem 

https://www.google.com/search?q=hullad%C3%A9k+dal&oq=hullad%C3%A9k+dal&aqs=c
hrome..69i57j33.11674j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

http://www.aldasegyuttes.hu/ovi/husveti-musor/
https://www.youtube.com/watch?v=GsQaZQc5hto&feature=emb_title
http://www.bogex.hu/tavaszvaro
http://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866094&nid=4545793
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/24423/16_kedves_gyerekdal_a_madarakrol_es_a_fakrol
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/24423/16_kedves_gyerekdal_a_madarakrol_es_a_fakrol
https://www.zeneora.hu/cikkek/nepdalok-tema-szerint-csoportositva/
https://www.nagyszuloklapja.hu/mondokak-versek/3643/madarak-es-fak-napja:-25-aranyos-vers-mondoka-es-dal-gyerekeknek-madarakrol-fakrol.html
https://www.nagyszuloklapja.hu/mondokak-versek/3643/madarak-es-fak-napja:-25-aranyos-vers-mondoka-es-dal-gyerekeknek-madarakrol-fakrol.html
https://egyszervolt.hu/tag/k%C3%B6zleked%C3%A9s
https://www.google.com/search?q=k%C3%B6zleked%C3%A9s+dalok&oq=k%C3%B6zleked%C3%A9s+dalok&aqs=chrome..69i57.13841j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=k%C3%B6zleked%C3%A9s+dalok&oq=k%C3%B6zleked%C3%A9s+dalok&aqs=chrome..69i57.13841j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://kerekmese.hu/kerekmese-hirek/jarmu-dal-kozlekedesi-eszkozok-dala/
https://www.google.com/search?q=Dalok+a+k%C3%B6zleked%C3%A9sr%C5%91l&sa=X&ved=2ahUKEwikzKmorbjoAhVxBhAIHT7QBf8Q1QIoAHoECAwQAQ&biw=1366&bih=667
https://www.google.com/search?q=Dalok+a+k%C3%B6zleked%C3%A9sr%C5%91l&sa=X&ved=2ahUKEwikzKmorbjoAhVxBhAIHT7QBf8Q1QIoAHoECAwQAQ&biw=1366&bih=667
https://www.google.com/search?q=Dalok+a+k%C3%B6zleked%C3%A9sr%C5%91l&sa=X&ved=2ahUKEwikzKmorbjoAhVxBhAIHT7QBf8Q1QIoAHoECAwQAQ&biw=1366&bih=667
https://www.google.com/search?q=Aut%C3%B3s+dalok+gyerekeknek&sa=X&ved=2ahUKEwikzKmorbjoAhVxBhAIHT7QBf8Q1QIoBXoECAwQBg&cshid=1585233103250130&biw=1366&bih=667
https://www.google.com/search?q=Aut%C3%B3s+dalok+gyerekeknek&sa=X&ved=2ahUKEwikzKmorbjoAhVxBhAIHT7QBf8Q1QIoBXoECAwQBg&cshid=1585233103250130&biw=1366&bih=667
https://www.google.com/search?q=Aut%C3%B3s+dalok+gyerekeknek&sa=X&ved=2ahUKEwikzKmorbjoAhVxBhAIHT7QBf8Q1QIoBXoECAwQBg&cshid=1585233103250130&biw=1366&bih=667
https://www.google.com/search?q=hullad%C3%A9k+dal&oq=hullad%C3%A9k+dal&aqs=chrome..69i57j33.11674j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=hullad%C3%A9k+dal&oq=hullad%C3%A9k+dal&aqs=chrome..69i57j33.11674j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


https://www.elobolygonk.hu/En_mit_tehetek/Gyerekszoba/2019_06_12/dal_a_gyerekeknek_
a_szelektiv_hulladekgyujtesrol 

https://hu.pinterest.com/pin/110971578298158477/ 

https://www.youtube.com/watch?v=8lOCfQUG460 

https://www.youtube.com/watch?v=e2Y5Ltq8-vQ&list=RDe2Y5Ltq8-
vQ&start_radio=1&t=6&pbjreload=10 

  

Város 

https://www.youtube.com/watch?v=veq4edZl33Q 

https://www.youtube.com/watch?v=O2O0Ed2Ih5k 

  

Anyák napja 

https://www.youtube.com/results?search_query=any%C3%A1k+napi+dalok 

  

Gyermeknap 

https://www.youtube.com/results?search_query=gyermeknapi+dalok 

  

  

Ötlettár a mozgás tevékenység online megvalósításához 

  

Mindennapos testneveléshez, mozgásos szabad játékokhoz, irányított, szervezett mozgás 
tevékenységekhez, prevenciós lábboltozat erősítő- és tartásjavító gyakorlatokhoz. 

  

Az otthon végzett mozgásos tevékenységek célja, a gyermek immunrendszerének erősítése, a 
természetes mozgáskedv, mozgásigény kielégítése, fenntartása, mozgáskultúrájuk, egyéni 
mozgásszintjük fejlesztése. 

 Váljon természetes igénnyé a mindennapos mozgás, épüljön be a gyermek napirendjébe, 
szokásrendszerébe a szabadban illetve szobában végzett rendszeres edzés. 

https://www.elobolygonk.hu/En_mit_tehetek/Gyerekszoba/2019_06_12/dal_a_gyerekeknek_a_szelektiv_hulladekgyujtesrol
https://www.elobolygonk.hu/En_mit_tehetek/Gyerekszoba/2019_06_12/dal_a_gyerekeknek_a_szelektiv_hulladekgyujtesrol
https://hu.pinterest.com/pin/110971578298158477/
https://www.youtube.com/watch?v=8lOCfQUG460
https://www.youtube.com/watch?v=e2Y5Ltq8-vQ&list=RDe2Y5Ltq8-vQ&start_radio=1&t=6&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=e2Y5Ltq8-vQ&list=RDe2Y5Ltq8-vQ&start_radio=1&t=6&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=veq4edZl33Q
https://www.youtube.com/watch?v=O2O0Ed2Ih5k
https://www.youtube.com/results?search_query=any%C3%A1k+napi+dalok
https://www.youtube.com/results?search_query=gyermeknapi+dalok


Mozgásfejlesztés területeit, lehetőségeit 2 nagy egységre bontjuk: 

1  SZABAD JÁTÉK 

2   MINDENNAPOS SZERVEZETT MOZGÁS 

  

1. Szabad játék: A gyermekek napirendjét úgy alakítsuk ki, hogy egész nap biztosítva 
legyen a megfelelő hely– és eszköz a szabad mozgáshoz. Használjuk ki a szabad 
levegőn történő edzés kedvező hatásait, futó- fogójátékokkal illetve az eszközök 
nyújtotta lehetőségekkel (trambulin, hinta, csúszda, ugráló kötél, mászóka…) 

Futó-fogójáték ötletek: 

http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/tananyag_jatekelm/iv31_egyszer_fogk.html 

http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/egyeni_sportagak/fut_s_fogjtkok.html 

http://www.retter.hu/tornatermi.html 

http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/tananyag_jatekelm/iv2_futjtkok.html 

  

Ugráló kötél, „gumizás”: 

https://www.futas.net/gyogytorna/ugralokotelezes/ugralokotelezes-ugralokotel-edzesterv.php 

https://www.okosjatek.hu/gumizas_szabalyai 

https://www.youtube.com/watch?v=ULQ2V_lgP90 

  

2. Mindennapos szervezett mozgás:  

A tudatos, szervezett mozgásfejlesztések során különbséget kell tennünk az életkori illetve az 
egyéni fejlettségek között. 

  

A 3-4 éves gyermekeknél a nagymozgás (kúszás, csúszás, mászás, járás, futás) fejlesztésen 
van a hangsúly. 

1.Járás-futás gyakorlatok: Járás, állatutánzó gyakorlatok egyszerű feladatokkal 

http://www.gyermekmozgasfejlesztes.hu/content/%C3%A1llatut%C3%A1nz%C3%B3-
mozg%C3%A1sok 

http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/tananyag_jatekelm/iv31_egyszer_fogk.html
http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/egyeni_sportagak/fut_s_fogjtkok.html
http://www.retter.hu/tornatermi.html
http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/tananyag_jatekelm/iv2_futjtkok.html
https://www.futas.net/gyogytorna/ugralokotelezes/ugralokotelezes-ugralokotel-edzesterv.php
https://www.okosjatek.hu/gumizas_szabalyai
https://www.youtube.com/watch?v=ULQ2V_lgP90
http://www.gyermekmozgasfejlesztes.hu/content/%C3%A1llatut%C3%A1nz%C3%B3-mozg%C3%A1sok
http://www.gyermekmozgasfejlesztes.hu/content/%C3%A1llatut%C3%A1nz%C3%B3-mozg%C3%A1sok


http://www.szombathelyiovodak.hu/files/5217_egyeni_kepessegek_fejlesztese_az_ovodaban_
_ja.pdf 

Egyensúlyozó járásgyakorlatok: Kiscsoportban talajon, kijelölt pontok között 

https://www.youtube.com/watch?v=o3TRlsLYLFc 

  

2.Ugrások: szökdelések, rövid nekifutásból fellépések, leugrások 

http://www.otthonifejlesztes.hu/mozgasfejlesztes/ritmusgyakorlatok 

  

3.Támaszgyakorlatok:  

• Csúszás (ülésben, hanyattfekvésben,hason történő, kézzel-lábbal  végzett 
továbbhaladás                 

• Kúszás (támasztóhelyzetben:térdelőtámaszban végzett helyváltoztatás 
• Mászás (támasztóhelyzetben:talp-tenyér végzett helyváltoztatás 

  

4.Dobások, labdagyakorlatok: labda leütése, elkapása, hajítás helyből távolba, helyből 
célba 

https://www.femcafe.hu/cikkek/lifestyle/labda-fejleszto-eszkoz-ovoda-gyerek-
labdajatek?page=1 

http://www.gyermekmozgasfejlesztes.hu/content/j%C3%A1tsszunk-labd%C3%A1val 

  

5.Talajtorna (gurulás a test hossztengelye körül - „farönk”): zárt, nyújtott lábak, karok 
nyújtva magastartásban, hason fekvésből indítva. 

  

A 4-5 éves gyermekeknél még mindig a nagymozgás fejlesztésen van a hangsúly, de 
nehezítve testfordulatokkal, irányváltoztatásokkal,eszközökkel, összetett feladatokkal.  

1.Járás-futás gyakorlatok: akadályokon való átlépés fel-lelépéssel, átbújással, 
tárgyhordozással 

http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/gimnasztika/jrsok_futsok_oktatsnak_mdszerta
na.html 

Egyensúlyozó járásgyakorlatok:Középső csoporttól kezdve lehet padon, padpáron, rézsútos 
padon, előre- hátra, eszközzel  a kézben, fejtetőn, eszközökre fel-lelépéssel 

http://www.szombathelyiovodak.hu/files/5217_egyeni_kepessegek_fejlesztese_az_ovodaban__ja.pdf
http://www.szombathelyiovodak.hu/files/5217_egyeni_kepessegek_fejlesztese_az_ovodaban__ja.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o3TRlsLYLFc
http://www.otthonifejlesztes.hu/mozgasfejlesztes/ritmusgyakorlatok
https://www.femcafe.hu/cikkek/lifestyle/labda-fejleszto-eszkoz-ovoda-gyerek-labdajatek?page=1
https://www.femcafe.hu/cikkek/lifestyle/labda-fejleszto-eszkoz-ovoda-gyerek-labdajatek?page=1
http://www.gyermekmozgasfejlesztes.hu/content/j%C3%A1tsszunk-labd%C3%A1val
http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/gimnasztika/jrsok_futsok_oktatsnak_mdszertana.html
http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/gimnasztika/jrsok_futsok_oktatsnak_mdszertana.html


  

2. Ugrások: 1lábon, páros lábon szökdelés, nekifutásból felugrás szerre, leugrás páros 
lábra érkezéssel, játékos helyből távolugrás, támaszugrások 

http://www.otthonifejlesztes.hu/mozgasfejlesztes/rugalmassag-fejlesztese 

http://dload.oktatas.educatio.hu/pedagogiai_oktatasi_kozpontok/700/704_oravazlat_Kollar.pd
f 

  

3.Támaszgyakorlatok:Csúszás, kúszás, mászás nehezítve tornaszerek felhasználásával, 
keresztező mozgásokkal, rézsútos padon különböző fogásokkal(magas/mélytartásból húzás a 
karok segítségével) 

https://www.youtube.com/watch?v=U9mPvMR9vDk 

https://www.youtube.com/watch?v=hot2XGDkgk4 

https://www.youtube.com/watch?v=4ROl2kzCrWM 

https://www.youtube.com/watch?v=nLjNcIZQqfs 

  

4.Dobások, labdagyakorlatok: babzsák,kislabda távolba hajítása terpeszállásból, 
harántterpeszállásból, célbadobás, egykezes felső dobás, labda feldobása- elkapása, 
különböző testhelyzetben történő gurítás 

http://www.otthonifejlesztes.hu/mozgasfejlesztes/labdagyakorlatok-labdajatekok 

https://www.youtube.com/watch?v=yVKqMpeWCYI 

https://www.youtube.com/watch?v=6zR901ehPe4 

https://www.youtube.com/watch?v=8scEHybaAO4 

  

5. Talajtorna: guruló átfordulás előre, kézállás előkészítése (csikórúgás) 

5-7 éves korban fő hangsúlyt kap az észlelés, alaklátás, formaállandóság, térlátás, teherbíró 
képesség mozgás közbeni fejlesztése, finommotorika alakítása, szabályjátékok gyakorlati 
alkalmazása. Eszközhasználat (szalag, bot, kisebb – nagyobb labdák, kendők…) teret hódít. 

1.Járás- futás gyakorlatok: versenyfutások, belegyorsuló futások, váltakozó ütemű futások, 
sorversenyek, váltóversenyek feladatokkal 

http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/tananyag_jatekelm/iv42_vltversenyek.html 

http://www.otthonifejlesztes.hu/mozgasfejlesztes/rugalmassag-fejlesztese
http://dload.oktatas.educatio.hu/pedagogiai_oktatasi_kozpontok/700/704_oravazlat_Kollar.pdf
http://dload.oktatas.educatio.hu/pedagogiai_oktatasi_kozpontok/700/704_oravazlat_Kollar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U9mPvMR9vDk
https://www.youtube.com/watch?v=hot2XGDkgk4
https://www.youtube.com/watch?v=4ROl2kzCrWM
https://www.youtube.com/watch?v=nLjNcIZQqfs
http://www.otthonifejlesztes.hu/mozgasfejlesztes/labdagyakorlatok-labdajatekok
https://www.youtube.com/watch?v=yVKqMpeWCYI
https://www.youtube.com/watch?v=6zR901ehPe4
https://www.youtube.com/watch?v=8scEHybaAO4
http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/tananyag_jatekelm/iv42_vltversenyek.html


http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/tananyag_jatekelm/iv41_sorversenyek.html 

  

2.Ugrások: sorozatugrások végzése páros lábon illetve 1lábon való haladással, különböző 
távolságokban elhelyezett tárgyak felett, magas- távolugrás nekifutásból 

https://www.youtube.com/watch?v=uiI7Scg9NUU 

  

3. Támaszgyakorlatok: pókjárás előre-hátra, oldalazó irányban, sánta róka, talicskázás 
(úgy szabályos, ha a társ a térd felett fogja a lábat, semmiképp nem a bokánál!) 
Magasabb tárgyon áthaladással, átmászással, átbújással. 

https://www.youtube.com/watch?v=-3SCVc-7JYA 

  

4.Dobások, labdagyakorlatok: egykezes/kétkezes alsó-felső dobások, célba, társnak, 
labdavezetés járás/futás közben, labdázás párokban 

https://www.youtube.com/watch?v=jTZm5PjX7oo 

http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/ujeszkozok/pros_gyakorlatok_pronknt_egy_la
bdval.html 

https://jatsszunk-egyutt.hu/jatsszunk-a-labdaval/ 

  

5.Talajtorna: kézállás falnál, lépő láb magasra lendítésével 

  

…És, ami még szóba jöhet, cél, hogy mozogjunk: 

IZGŐ MOZGÓ TORNA  - ONLINE OTTHONRÓL!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=_nKvCEJsv9k 

https://www.youtube.com/watch?v=FKSIEFvO1VQ 

https://www.youtube.com/watch?v=IZqjTddPE1g 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZBZIg-kjYs 

https://www.youtube.com/watch?v=w7VBlcVxQPQ   ------ páros torna 

Torna együtt gyermekeinkkel 

http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/tananyag_jatekelm/iv41_sorversenyek.html
https://www.youtube.com/watch?v=uiI7Scg9NUU
https://www.youtube.com/watch?v=-3SCVc-7JYA
https://www.youtube.com/watch?v=jTZm5PjX7oo
http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/ujeszkozok/pros_gyakorlatok_pronknt_egy_labdval.html
http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/ujeszkozok/pros_gyakorlatok_pronknt_egy_labdval.html
https://jatsszunk-egyutt.hu/jatsszunk-a-labdaval/
https://www.youtube.com/watch?v=_nKvCEJsv9k
https://www.youtube.com/watch?v=FKSIEFvO1VQ
https://www.youtube.com/watch?v=IZqjTddPE1g
https://www.youtube.com/watch?v=5ZBZIg-kjYs
https://www.youtube.com/watch?v=w7VBlcVxQPQ


https://www.youtube.com/watch?v=k__r6z4LQFY 

https://www.youtube.com/watch?v=kxdWQbHytdA 

https://www.youtube.com/watch?v=iyxSuEv9v1U 

VITAMINTORNA 

https://www.youtube.com/watch?v=X-7UB8dHFjU&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=aZbgGSCnNas 

https://www.youtube.com/watch?v=_8vpZJ68T_I&t=6s 

LÁBTORNA 

https://www.youtube.com/watch?v=PIDCp6KfMa8 

https://www.youtube.com/watch?v=anJCEhrNZew 

https://www.youtube.com/watch?v=fv6T0LArqT8 

https://www.youtube.com/watch?v=jmAmcif75ZM 

https://www.youtube.com/watch?v=KhNPTkYZvgc 

https://www.youtube.com/watch?v=9HUC5fIo0LU 

MOZGÁSFEJLESZTÉS 

https://www.youtube.com/watch?v=xv-Yh5kRL9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=tfSHbdJN7Uw 

ZENÉS ANIMÁCIÓS TORNA 

https://www.youtube.com/watch?v=_lj79BNCaxQ 

https://www.youtube.com/watch?v=K6BciPC9OLk 

KÉZTORNA 

https://www.youtube.com/watch?v=_p7X4pkxjM4 

https://www.youtube.com/watch?v=I_U0yBEkDok 

https://www.youtube.com/watch?v=_8vpZJ68T_I&t=17s 

ARCTORNA 

https://www.youtube.com/watch?v=k__r6z4LQFY
https://www.youtube.com/watch?v=kxdWQbHytdA
https://www.youtube.com/watch?v=iyxSuEv9v1U
https://www.youtube.com/watch?v=X-7UB8dHFjU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=aZbgGSCnNas
https://www.youtube.com/watch?v=_8vpZJ68T_I&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=PIDCp6KfMa8
https://www.youtube.com/watch?v=anJCEhrNZew
https://www.youtube.com/watch?v=fv6T0LArqT8
https://www.youtube.com/watch?v=jmAmcif75ZM
https://www.youtube.com/watch?v=KhNPTkYZvgc
https://www.youtube.com/watch?v=9HUC5fIo0LU
https://www.youtube.com/watch?v=xv-Yh5kRL9Y
https://www.youtube.com/watch?v=_lj79BNCaxQ
https://www.youtube.com/watch?v=K6BciPC9OLk
https://www.youtube.com/watch?v=_p7X4pkxjM4
https://www.youtube.com/watch?v=I_U0yBEkDok
https://www.youtube.com/watch?v=_8vpZJ68T_I&t=17s


https://www.youtube.com/watch?v=bcfrKjD7bac 

AKADÁLYPÁLYA 

https://www.youtube.com/watch?v=d_Fvs4DCU2o 

https://www.youtube.com/watch?v=sptG-VnRzWk 

UGRÓISKOLA 

https://www.youtube.com/watch?v=dNeIFGilN-c 

https://www.youtube.com/watch?v=O_riOqE3hH8 

CÉLBADOBÁS 

https://www.youtube.com/watch?v=-Zhw36PYcyo 

https://www.youtube.com/watch?v=FMSFOSr9Fk0 

JÓGA 

https://www.youtube.com/watch?v=KxSF1u09awQ 

https://www.youtube.com/watch?v=sL3-3M5vrvU 

https://www.youtube.com/watch?v=sL3-3M5vrvU 

https://www.youtube.com/watch?v=zIkx1AsjvIw 

https://www.youtube.com/watch?v=u9uvJJNfSas 

PILATES 

https://www.youtube.com/watch?v=qvBX8CCQBdo 

  

  

Hétköznapi tárgyak, eszközök felhasználási lehetőségei a mozgásfejlesztésben 

  

Mozgásos tevékenység során fontos a gyermekek érdeklődésének fenntartása, motiválása. Ezt 
érdekes játékok, feladatok mellett változatos eszközök biztosításával is el lehet érni. 

Célom olyan ötletgyűjtemény összeállítása volt, amely gondolatébresztő lehet, segít 
észrevenni a körülöttünk lévő tárgyakban rejlő felhasználási lehetőségeket a mozgás 
tevékenységek alkalmával. 

https://www.youtube.com/watch?v=bcfrKjD7bac
https://www.youtube.com/watch?v=d_Fvs4DCU2o
https://www.youtube.com/watch?v=sptG-VnRzWk
https://www.youtube.com/watch?v=dNeIFGilN-c
https://www.youtube.com/watch?v=O_riOqE3hH8
https://www.youtube.com/watch?v=-Zhw36PYcyo
https://www.youtube.com/watch?v=FMSFOSr9Fk0
https://www.youtube.com/watch?v=KxSF1u09awQ
https://www.youtube.com/watch?v=sL3-3M5vrvU
https://www.youtube.com/watch?v=sL3-3M5vrvU
https://www.youtube.com/watch?v=zIkx1AsjvIw
https://www.youtube.com/watch?v=u9uvJJNfSas
https://www.youtube.com/watch?v=qvBX8CCQBdo


A felsorolt eszközök (használati tárgyak) a mozgás tevékenység mellett a mindennapos 
mozgás során is jól alkalmazhatók, vagy a szabad játékban felhasználhatók. 

Eszköz Felhasználási ötletek 

Zokni 

Gimnasztikai feladatokhoz (babzsákkal végezhető feladatok alapján) 

Célba dobó (összetekert zoknival) 

Eszköz dobás / dobás fajták gyakorlása, társsal végzett játékok 

Csúszás, mászás eszközcsúsztatással 

Eszközhordó futójátékok 

Kidobó fogó 

Párkereső futójáték / zokni párját kell megkeresni / társat kell 
megtalálni, akinél a zokni párja van 

Sorjátékok / versenyjátékok 

Zokni tekerés 

Lábboltozat erősítő feladatok /eszköz hordás, csúsztatás lábbal / 
eszközt két talp közé fogva dobás 

Pulóver Futójátékok / Ki öltözik fel gyorsabban? / Színkereső 

Sál 

Gimnasztikai feladatokhoz (szalaggal, kendővel végezhető feladatok 
alapján) 

Sálgyűjtő / Egérfogó alapján: a sálat a nadrág gumijához erősítik (ez 
a farok), ezt kell a fogónak megszerezni 

Eszközhordó futójátékok / meghatározott helyre kell gyűjteni az 
eszközt - csapatjáték 

Sál feltekerése két-, majd egy kézzel 

Járás, futás eszköz átlépésével 

Járás, futás, átfutás, kúszás, mászás sálakból készített sávok között 

Átlépés eszközről eszközre 

Kúszás, mászás, csúszás eszköz kerülgetéssel 

Csúszás, mászás eszközcsúsztatással 

Szlalom 



Eszköz sor fölött páros lábon szökdelés 

Oldalirányba ugrás eszköz fölött 

PET palack 

Gimnasztikai gyakorlatok 

Eszközhordó futójátékok 

Lábboltozat erősítő feladatok /eszköz gurítás lábbal / eszközt két talp 
közé fogva felemelés, átadás társnak 

Színkereső futójáték / kupak színe alapján / kilyukasztott kupaknak 
megfelelő színű pálcika gyűjtése a palackba 

Kugli játék 
Fém konzervdoboz Lépegető (dobozra erősített kötéllel) 

Légycsapó 

Futójátéknál „jelzőtábla” – meghatározott színű eszközhöz 
meghatározott mozgás társul 

Kislabda, léglabda gurítás, babzsák csúsztatás légycsapóval 

Eszköz egyensúlyozás légcsapóval 

Átlépés, átfutás, ugrás eszköz fölött 

Polifoam 

Átlépés szerről szerre 

Támaszugrás szerről szerre, sorozatugrások 

Támasz talpon-tenyéren oldalirányú haladás / has alatt van az eszköz 
/ vagy kéz és a láb az eszközön van 

Terpeszmászás talpon-tenyéren előre, hátra 

Járás, futás, kúszás, mászás sávokban 

Kidobó fogó – Polifoam lap a „pajzs” (ki lehet védeni a dobást) 

Házas fogójáték 

Polifoam hídon járás, mászás (változatos formák lemozgása) 

Nejlon szatyor 
Eszközgyűjtő futójáték 

Eszköz csúsztatása lábbal (gördeszka) 

Szivacs 

Eszközhordó futójátékok 

Gimnasztikai feladatokhoz (babzsákkal végezhető feladatok alapján) 

Csúszás, mászás eszközcsúsztatással 



Eszközhordó futójátékok 

Eszköz egyensúlyozás fejen, kézzel 

Sorjátékok / versenyjátékok 

Hossztengelykörüli gurulás eszközfogással 

Lábboltozat erősítő feladatok /eszköz hordás, csúsztatás lábbal / 
eszközt két talp közé fogva dobás 

Átlépés, átfutás, ugrás eszköz fölött 

Átlépés eszközről eszközre 

Papírzsebkendő 

Zsebkendőfújás járás közben (Vigyázz le ne essen!) 

Eszközhordó futójáték / a zsebkendőt meghatározott módon lehet 
csak vinni pl. tenyéren egyensúlyozva, ujjakkal felcsípve, fújással 
levegőben tartva stb. 

Rontott papír 

Átlépés, átfutás, ugrás eszköz fölött 

Átlépés eszközről eszközre 

Eszközhordó futójáték / a zsebkendőt meghatározott módon lehet 
csak vinni pl. tenyéren egyensúlyozva, ujjakkal felcsípve 

Lábboltozat erősítő feladatok / eszköz csúsztatás lábbal / eszközt két 
talp közé fogva felemelés, eszköz átadása társnak 

Eszköz egyensúlyozás fejen, kézzel 

Ruhacsipesz 

Eszközszerző fogójáték / a gyermekek ruhájára csíptetett csipeszt 
kell megszerezni / egyéni és csapatjáték 

Színfogó / azok a gyermekek futnak, akiken meghatározott színű 
csipesz van 

Eszközhordó futójáték / csipesszel kell az eszközt felvenni (papír 
zsebkendő, babzsák) 

Fejlesztési lehetőségek: 

Nagymozgás fejlesztés (természetes mozgásokkal) 

Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése (sávok között haladással, átlépések, átfutások, 
ugrások alkalmával, eszközgyűjtés, eszközhordás, eszközcsúsztatás során stb.) 

Testséma fejlesztés (testrészek mozgatása) 

Térpercepció fejlesztése (tér bemozgásával) 



Alaklátás fejlesztése (sávok, változatos formák lemozgása, 

Egyensúlyérzék fejlesztése (átlépések, egyensúlyozó járás alkalmával, eszközök 
egyensúlyozása során, 

Lateralitás fejlesztése 

Finommotorika fejlesztése (eszközök fogása, különböző fogásmódok, eszközhordás, csipesz) 

Verbális fejlesztés (szókincsbővítés) 

Auditív, vizuális figyelem fejlesztése 

Környezettudatosságra nevelés (újrahasznosítás) 

  

  

  

Ötlettár rajzolás, festés, mintázás, kézimunka tevékenységekhez 

  

Ősz 

  

Őszi kreatív ötletek (gyümölcsök, zöldségek) 

https://hu.pinterest.com/pin/111182684522677210/ 

https://ro.pinterest.com/pin/543387511292969423/ 

https://hu.pinterest.com/pin/546202261048119428/ 

https://hu.pinterest.com/pin/290622982183333924/ 

  

Állatok világnapja 

https://hu.pinterest.com/pin/554013191638401179/ 

https://hu.pinterest.com/pin/43628690129453081/ 

https://hu.pinterest.com/pin/797559415249353498/ 

https://ro.pinterest.com/pin/676736281487466689/ 

https://hu.pinterest.com/pin/111182684522677210/
https://ro.pinterest.com/pin/543387511292969423/
https://hu.pinterest.com/pin/546202261048119428/
https://hu.pinterest.com/pin/290622982183333924/
https://hu.pinterest.com/pin/554013191638401179/
https://hu.pinterest.com/pin/43628690129453081/
https://hu.pinterest.com/pin/797559415249353498/
https://ro.pinterest.com/pin/676736281487466689/


https://hu.pinterest.com/pin/842876886482475306/ 

  

Őszi levelek 

https://hu.pinterest.com/pin/567805465498352352/ 

https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/10/03/25-kihagyhatatlan-oszi-otlet-gyerekeknek/ 

https://www.szuloklapja.hu/otthon-barkacs/4861/oszi-falevelbol-cuki-allatkak:-15-kreativ-
otlet-amit-probalj-ki-a-gyerekkel-nagy-kezugyesseg-sem-kell-hozza.html 

https://www.jatekliget.hu/egyszeru-kreativ-oszi-fak-keszitese-gyerekekkel-222 

  

Őszi időjárás, öltözködés 

https://hu.pinterest.com/pin/290271138485047803/ 

https://hu.pinterest.com/pin/456763587181042911/ 

https://hu.pinterest.com/pin/210402613816039145/ 

  

Márton nap 

https://hu.pinterest.com/pin/369787819382468667/ 

https://hu.pinterest.com/liviamaroti/lib%C3%A1k/ 

https://hu.pinterest.com/pin/369787819381527564/ 

  

Egészséges életmód, testünk 

https://hu.pinterest.com/pin/503840277055873751/ 

https://hu.pinterest.com/pin/576038608569969007/ 

https://hu.pinterest.com/pin/503840277055409548/ 

https://hu.pinterest.com/pin/843721311410671723/ 

  

Tél 

https://hu.pinterest.com/pin/842876886482475306/
https://hu.pinterest.com/pin/567805465498352352/
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/10/03/25-kihagyhatatlan-oszi-otlet-gyerekeknek/
https://www.szuloklapja.hu/otthon-barkacs/4861/oszi-falevelbol-cuki-allatkak:-15-kreativ-otlet-amit-probalj-ki-a-gyerekkel-nagy-kezugyesseg-sem-kell-hozza.html
https://www.szuloklapja.hu/otthon-barkacs/4861/oszi-falevelbol-cuki-allatkak:-15-kreativ-otlet-amit-probalj-ki-a-gyerekkel-nagy-kezugyesseg-sem-kell-hozza.html
https://www.jatekliget.hu/egyszeru-kreativ-oszi-fak-keszitese-gyerekekkel-222
https://hu.pinterest.com/pin/290271138485047803/
https://hu.pinterest.com/pin/456763587181042911/
https://hu.pinterest.com/pin/210402613816039145/
https://hu.pinterest.com/pin/369787819382468667/
https://hu.pinterest.com/liviamaroti/lib%C3%A1k/
https://hu.pinterest.com/pin/369787819381527564/
https://hu.pinterest.com/pin/503840277055873751/
https://hu.pinterest.com/pin/576038608569969007/
https://hu.pinterest.com/pin/503840277055409548/
https://hu.pinterest.com/pin/843721311410671723/


  

Mikulás 

https://jatsszunk-egyutt.hu/adventi-keszulodes-5-mindenfele-mikulas/ 

https://hu.pinterest.com/pin/414049759469740677/ 

https://hu.pinterest.com/pin/401313016770425377/ 

  

Advent, karácsony 

https://www.pinterest.es/pin/743023638509857271/ 

https://hu.pinterest.com/pin/626070785684778920/ 

https://hu.pinterest.com/pin/307722587014171306/ 

https://hu.pinterest.com/pin/747808713103147583/ 

https://www.pinterest.com.mx/pin/345792077645081741/ 

  

Tél (hóember, hóesés, téli fák, madáretetés) 

https://www.pinterest.ch/pin/563090759644224546/ 

https://www.pinterest.ch/pin/536280268126953756/ 

https://www.pinterest.ch/pin/631489178986881617/ 

https://www.pinterest.ch/pin/618611698803756041/ 

  

Medve nap 

https://hu.pinterest.com/pin/1548181121160478/ 

https://hu.pinterest.com/zsikepuskas/ovi-medve/ 

https://www.pinterest.es/pin/127226758206921597/ 

  

Farsang 

https://jatsszunk-egyutt.hu/adventi-keszulodes-5-mindenfele-mikulas/
https://hu.pinterest.com/pin/414049759469740677/
https://hu.pinterest.com/pin/401313016770425377/
https://www.pinterest.es/pin/743023638509857271/
https://hu.pinterest.com/pin/626070785684778920/
https://hu.pinterest.com/pin/307722587014171306/
https://hu.pinterest.com/pin/747808713103147583/
https://www.pinterest.com.mx/pin/345792077645081741/
https://www.pinterest.ch/pin/563090759644224546/
https://www.pinterest.ch/pin/536280268126953756/
https://www.pinterest.ch/pin/631489178986881617/
https://www.pinterest.ch/pin/618611698803756041/
https://hu.pinterest.com/pin/1548181121160478/
https://hu.pinterest.com/zsikepuskas/ovi-medve/
https://www.pinterest.es/pin/127226758206921597/


https://hu.pinterest.com/pin/351280839682604000/ 

https://hu.pinterest.com/tenkemolnareszter/farsangi-k%C3%A9zm%C5%B1ves-
%C3%B6tletek/ 

https://hu.pinterest.com/pin/351280839682603974/ 

https://hu.pinterest.com/pin/351280839677693412/ 

  

Tavasz 

  

Tavasz 

https://hu.pinterest.com/pin/209065607685229717/ 

  

Március 15. 

https://szinesotletek.reblog.hu/kreativ-otletek-marcius-15-ere 

https://hu.pinterest.com/pin/330662797617092065/ 

  

Víz világnapja 

https://anyajatsszunk.com/2016/03/19/viz-vilagnapja/ 

https://hu.pinterest.com/pin/345932815127707331/ 

https://hu.pinterest.com/pin/402298179210325775/ 

https://hu.pinterest.com/pin/826199494126232879/ 

  

Húsvét 

https://hu.pinterest.com/pin/580331101970794741/ 

https://hu.pinterest.com/pin/447334175481493869/ 

https://hu.pinterest.com/pin/164874036346713231/ 

https://hu.pinterest.com/pin/623467142152985652/ 

https://hu.pinterest.com/pin/351280839682604000/
https://hu.pinterest.com/tenkemolnareszter/farsangi-k%C3%A9zm%C5%B1ves-%C3%B6tletek/
https://hu.pinterest.com/tenkemolnareszter/farsangi-k%C3%A9zm%C5%B1ves-%C3%B6tletek/
https://hu.pinterest.com/pin/351280839682603974/
https://hu.pinterest.com/pin/351280839677693412/
https://hu.pinterest.com/pin/209065607685229717/
https://szinesotletek.reblog.hu/kreativ-otletek-marcius-15-ere
https://hu.pinterest.com/pin/330662797617092065/
https://anyajatsszunk.com/2016/03/19/viz-vilagnapja/
https://hu.pinterest.com/pin/345932815127707331/
https://hu.pinterest.com/pin/402298179210325775/
https://hu.pinterest.com/pin/826199494126232879/
https://hu.pinterest.com/pin/580331101970794741/
https://hu.pinterest.com/pin/447334175481493869/
https://hu.pinterest.com/pin/164874036346713231/
https://hu.pinterest.com/pin/623467142152985652/


https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2015/03/19/husveti-kreativ-otletek-gyerekeknek/ 

  

Közlekedés 

https://hu.pinterest.com/lizagyongy/bark%C3%A1csol%C3%A1s-gyerekekkel-
j%C3%A1rm%C5%B1vek-k%C3%B6zleked%C3%A9s/ 

https://hu.pinterest.com/pin/376683956324645683/ 

https://hu.pinterest.com/pin/195132596329950436/ 

https://hu.pinterest.com/pin/153122456055622417/ 

Föld napja 

https://hu.pinterest.com/pin/652810908473516681/ 

https://hu.pinterest.com/pin/609252655826160799/ 

https://hu.pinterest.com/pin/493144227946586324/ 

https://jatsszunk-egyutt.hu/tavaszi-fak/ 

  

Anyák napja 

https://hu.pinterest.com/pin/335658978452040806/ 

https://hu.pinterest.com/pin/95208979606154290/ 

https://hu.pinterest.com/pin/177751516517836766/ 

https://hu.pinterest.com/pin/547820742164290867/ 

https://hu.pinterest.com/pin/582231058062547560/ 

  

Madarak és fák napja 

https://hu.pinterest.com/pin/314689092713084928/ 

https://hu.pinterest.com/pin/574138652476959677/ 

https://hu.pinterest.com/pin/510103095270140161/ 

https://anyajatsszunk.com/2016/05/08/madarak-es-fak-napja/ 

https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2015/03/19/husveti-kreativ-otletek-gyerekeknek/
https://hu.pinterest.com/lizagyongy/bark%C3%A1csol%C3%A1s-gyerekekkel-j%C3%A1rm%C5%B1vek-k%C3%B6zleked%C3%A9s/
https://hu.pinterest.com/lizagyongy/bark%C3%A1csol%C3%A1s-gyerekekkel-j%C3%A1rm%C5%B1vek-k%C3%B6zleked%C3%A9s/
https://hu.pinterest.com/pin/376683956324645683/
https://hu.pinterest.com/pin/195132596329950436/
https://hu.pinterest.com/pin/153122456055622417/
https://hu.pinterest.com/pin/652810908473516681/
https://hu.pinterest.com/pin/609252655826160799/
https://hu.pinterest.com/pin/493144227946586324/
https://jatsszunk-egyutt.hu/tavaszi-fak/
https://hu.pinterest.com/pin/335658978452040806/
https://hu.pinterest.com/pin/95208979606154290/
https://hu.pinterest.com/pin/177751516517836766/
https://hu.pinterest.com/pin/547820742164290867/
https://hu.pinterest.com/pin/582231058062547560/
https://hu.pinterest.com/pin/314689092713084928/
https://hu.pinterest.com/pin/574138652476959677/
https://hu.pinterest.com/pin/510103095270140161/
https://anyajatsszunk.com/2016/05/08/madarak-es-fak-napja/


  

Újrahasznosítás 

https://hu.pinterest.com/pin/302867143662098797/ 

https://hu.pinterest.com/pin/637048309775397166/ 

https://hu.pinterest.com/pin/302796774948261481/ 

  

Gyereknap 

https://hu.pinterest.com/pin/538461699197612057/ 

https://hu.pinterest.com/pin/164874036337391209/ 

https://hu.pinterest.com/pin/131871095326865228/ 

  

Nyár 

  

Nyár (festési technikák) 

http://m.koloknet.hu/eletmod/szabadido/program-2/15-kreativ-festesi-otlet-gyerekeknek-amit-
meg-azok-is-imadni-fognak-akik-nem-szeretnek-rajzolni/ 

  

Bábszínház: 

https://ro.pinterest.com/pin/360428776406139217/ 

https://hu.pinterest.com/mentasarkany/b%C3%A1bk%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s-
otthon-vagy-oviban-diy/ 

  

Kreatív játékeszközök: 

https://ovoneni.blog.hu/2015/05/10/sajat_keszitesu_kepessegfejleszto_jatekok 

https://www.szuloklapja.hu/otthon-barkacs/4053/esos-idore-benti-jatekok-kreativkodas-
hetkoznapi-targyakbol-16-szuper-otlet-hogy-ne-unatkozzon-a-gyerek.html 

https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/07/17/nyar-kert-gyerek-jatekok-a-szabadban/ 

https://hu.pinterest.com/pin/302867143662098797/
https://hu.pinterest.com/pin/637048309775397166/
https://hu.pinterest.com/pin/302796774948261481/
https://hu.pinterest.com/pin/538461699197612057/
https://hu.pinterest.com/pin/164874036337391209/
https://hu.pinterest.com/pin/131871095326865228/
http://m.koloknet.hu/eletmod/szabadido/program-2/15-kreativ-festesi-otlet-gyerekeknek-amit-meg-azok-is-imadni-fognak-akik-nem-szeretnek-rajzolni/
http://m.koloknet.hu/eletmod/szabadido/program-2/15-kreativ-festesi-otlet-gyerekeknek-amit-meg-azok-is-imadni-fognak-akik-nem-szeretnek-rajzolni/
https://ro.pinterest.com/pin/360428776406139217/
https://hu.pinterest.com/mentasarkany/b%C3%A1bk%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s-otthon-vagy-oviban-diy/
https://hu.pinterest.com/mentasarkany/b%C3%A1bk%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s-otthon-vagy-oviban-diy/
https://ovoneni.blog.hu/2015/05/10/sajat_keszitesu_kepessegfejleszto_jatekok
https://www.szuloklapja.hu/otthon-barkacs/4053/esos-idore-benti-jatekok-kreativkodas-hetkoznapi-targyakbol-16-szuper-otlet-hogy-ne-unatkozzon-a-gyerek.html
https://www.szuloklapja.hu/otthon-barkacs/4053/esos-idore-benti-jatekok-kreativkodas-hetkoznapi-targyakbol-16-szuper-otlet-hogy-ne-unatkozzon-a-gyerek.html
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/07/17/nyar-kert-gyerek-jatekok-a-szabadban/


https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/nyar/24933/40_penztarcabarat_fejleszto_jatekotlet
_a_nyar 

  

Hangszerkészítés 

https://hu.pinterest.com/szilviakilian/hangszer-h%C3%A1zilag/ 

https://hu.pinterest.com/gpongornfzesi/hangszerek-k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se/ 

  

Könyvajánló 

  

Barff, Ursula – Burkhardt, Inge – Maier, Jutta: Nagy színes barkácskönyv gyerekeknek 
(1994) 

Barff, Ursula – Burkhardt, Inge – Maier, Jutta: Új barkácskönyv gyerekeknek (1999) 

Barff, Ursula – Burkhardt, Inge: Nagy színes barkácskönyv gyerekeknek (1995) 

Beke Mari – Bubcsó Klári: Játék fonallal, textillel (2001) 

Beke Mari – Bubcsó Klári: Játék természetes anyagokkal (1999) 

Csináld magad! Játékbazár (2006) 

Csörgő Anikó – Füzesi Zsuzsa: Csodaország 5. (1998) 

Dawidowski, Marion: Mókás bábok (1998) 

Horváthné Csapucha Klára: Vizuális technikák a gyakorlatban (2011) 

Laczikné Csehpál Éva: Zseníliafigurák (2010) 

Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Kerek egy esztendő (ősz, tél, tavasz, nyár) (2013, 2014) 

Menyhártné Kovács Bernadett – Kovácsné Bata Gabriella: Játékos barkácsoló (2014) 

Painter, Lucy: Kreatív barkácskönyv (2012) 

Sztanevné Rácz Katalin: Papírcsodák (2009) 

Sztanevné Rácz Katalin: Papírcsodák II. (2010) 

Színes ötletek füzetek: 

https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/nyar/24933/40_penztarcabarat_fejleszto_jatekotlet_a_nyar
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/nyar/24933/40_penztarcabarat_fejleszto_jatekotlet_a_nyar
https://hu.pinterest.com/szilviakilian/hangszer-h%C3%A1zilag/
https://hu.pinterest.com/gpongornfzesi/hangszerek-k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se/


• Gre, Olga: Papírtányér-figurák (2016) 
• Makoldi Sándorné: Betlehemes játék (2005) 
• Milan, Kornelia: Húsvéti tojások (2003) 
• Schultze, Werner: Parafadugó-állatkák (2005) 
• Steffan, Christiane: Papírgömb állatkák (2013) 
• Taubner, Armin: Őrangyalkák (2004) 
• Walter, Inge: Krepp-papír virágok (2003) 
• Wurst, Ingrid: Ötletek tojástartóból (2005) 

TOP barkácsötletek: 

• Kalk, Barbara: Pompon Breki 
• Kipp, Angelika: Papírállatok gyöngyökkel 
• Pedevilla, Pia: Fakanál bábszínház 
• Pedevilla, Pia: Itt jön Télapó! 
• Taubner, Armin: Állati jó hajtogatási ötletek 
• Wurst, Ingrid: Ne dobd el! Régiből újat! 

Holló barkácskönyvek:     

• Bock, Erika: Mosolygó fakanál figurák 
• Rogaczewski, Subille – Nogai: Színes karácsony 
• Seibel, Hiltrud: Bübájos figurák. díszek gyurmából 

  

  

Ötlettár mese-vers, anyanyelv (projektek, jeles napok) tavasz-nyár-ősz-tél 

  

„Itt a tavasz, fut a tél, kis méhecske döngicsél” 

1. „Talpra magyar” nemzeti ünnepünk 03. 15. 

Vers: 

• Mentovics Éva: Bátor huszárok https://jatsszunk-egyutt.hu/ovis-versek-marcius-15-re/ 
• Sarkady Sándor: Március 15-re https://jatsszunk-egyutt.hu/ovis-versek-marcius-15-re/ 
• Mentovics Éva: 1848 emlékére http://operencia.com/mentovics-eva-1848-emlekere-2/ 
• Petőfi Sándor: Paripám az ő színe fakó https://www.arcanum.hu/hu/online-

kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/petofi-sandor-DFB2/1845-
E82B/paripamnak-az-o-szine-fako-E98E/ 

• A katona lova https://www.facebook.com/Sikeresgyermek/photos/a-katona-lovavolt-
egyszer-egy-katonaannak-volt-egy-falovanem-volt-e-l%C3%B3-
zabfal%C3%B3cs/461976270480067/ 

Mese: 

https://jatsszunk-egyutt.hu/ovis-versek-marcius-15-re/
https://jatsszunk-egyutt.hu/ovis-versek-marcius-15-re/
http://operencia.com/mentovics-eva-1848-emlekere-2/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/petofi-sandor-DFB2/1845-E82B/paripamnak-az-o-szine-fako-E98E/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/petofi-sandor-DFB2/1845-E82B/paripamnak-az-o-szine-fako-E98E/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/petofi-sandor-DFB2/1845-E82B/paripamnak-az-o-szine-fako-E98E/
https://www.facebook.com/Sikeresgyermek/photos/a-katona-lovavolt-egyszer-egy-katonaannak-volt-egy-falovanem-volt-e-l%C3%B3-zabfal%C3%B3cs/461976270480067/
https://www.facebook.com/Sikeresgyermek/photos/a-katona-lovavolt-egyszer-egy-katonaannak-volt-egy-falovanem-volt-e-l%C3%B3-zabfal%C3%B3cs/461976270480067/
https://www.facebook.com/Sikeresgyermek/photos/a-katona-lovavolt-egyszer-egy-katonaannak-volt-egy-falovanem-volt-e-l%C3%B3-zabfal%C3%B3cs/461976270480067/


• Tordon Ákos: A három ólomkatona https://jatsszunk-egyutt.hu/huszaros-mesek/ 
• Tordon Ákos: A csodatrombita https://jatsszunk-egyutt.hu/huszaros-mesek/ 
• Tordon Ákos: A mézeskalács huszár https://jatsszunk-egyutt.hu/huszaros-mesek/ 
• Vadadi Adrienn: Adj király katonát! 

https://www.facebook.com/minimatine/posts/912968075487333/ 
• Benedek Elek: A huszárból lett király 

https://mek.oszk.hu/04800/04833/04833.htm#67 

Mondóka: 

• Lovon járok… https://ovoda.webnode.hu/evszakok-temakorok/marcius-15-/ 
• Itt az óra.. https://ovoda.webnode.hu/evszakok-temakorok/marcius-15-/ 
• Nézz rám, Pacikám! Mondóka- és versgyűjtemény a lovakról 

http://www.lovasterapia.hu/data/cms16782/lovasversek.pdf 

  

1. „Víz, víz, tiszta víz” 03. 22. A víz napja 

Vers: 

• Földi Erzsébet: Csobogó https://www.poet.hu/vers/88041 
• Gyurcsó István: Pici patak mondókája 

https://aprotappancs.blog.hu/2010/03/27/gyurcso_istvan_pici_patak_mondokaja 
• Csanádi Imre: Locska http://jazsoli.blogspot.com/2015/06/csanadi-imre-locska.html 
• Fésűs Éva: Békanóta https://www.nepmese.hu/index.php/mesetar/gyermekversek/84-

fesus-eva-bekanota 
• Szalai Borbála: Csodakút http://www.szozat.org/index.php/lira/tartalom/3047-szalai-

borbala-csodakut 
• Tamkó Sirató Károly: Esődal https://terebess.hu/keletkultinfo/tamkogy.html#eso 

Mese: 

• Zelk Zoltán: Párácska https://www.3szek.ro/load/cikk/27881/zelk_zoltan:_paracska 
• Petrolay Margit: A világszép kecskebéka 

http://mesefonal.blogspot.com/2011/05/vilagszep-kecskebeka.html 
• Peonia: A vízcsepp meséje https://sites.google.com/site/villanasok/peonia-1 
• Móra Ferenc: A vízimolnár lánya https://mek.oszk.hu/00900/00972/00972.htm#125 
• Zelk Zoltán: A patak meséje https://gyerekmese.info/a-patak-meseje/ 

Mondóka: 

• eső biztatók https://meselojelek.hu/9-esos-oszi-mondoka-gyerekeknek-babaknak/ 

  

1. „Otthonunk a Föld” 04. 22. A Föld napja 

Vers: 

https://jatsszunk-egyutt.hu/huszaros-mesek/
https://jatsszunk-egyutt.hu/huszaros-mesek/
https://jatsszunk-egyutt.hu/huszaros-mesek/
https://www.facebook.com/minimatine/posts/912968075487333/
https://mek.oszk.hu/04800/04833/04833.htm#67
https://ovoda.webnode.hu/evszakok-temakorok/marcius-15-/
https://ovoda.webnode.hu/evszakok-temakorok/marcius-15-/
http://www.lovasterapia.hu/data/cms16782/lovasversek.pdf
https://www.poet.hu/vers/88041
https://aprotappancs.blog.hu/2010/03/27/gyurcso_istvan_pici_patak_mondokaja
http://jazsoli.blogspot.com/2015/06/csanadi-imre-locska.html
https://www.nepmese.hu/index.php/mesetar/gyermekversek/84-fesus-eva-bekanota
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• Zelk Zoltán. A kis kertész http://mondokak.net/versek/19-versek-estere/122-zelk-
zoltan-a-kis-kertesz.html 

• Szekér Zsuzsa: Föld napja 
http://mesemorzsa.blogspot.com/2018_04_15_archive.html#4737355099872969856 

• Orgoványi Anikó: A föld napja 
http://mesemorzsa.blogspot.com/2018_04_15_archive.html#4453946496558555345 

Mese: 

• Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje 
http://mesemorzsa.blogspot.com/2015_05_04_archive.html 

• Berta Kati: A Föld meséje http://www.csaladivilag.hu/a-fold-meseje-mese/ 
• Az erdő elindul http://elhetojovo.ro/zold-mesek/ 
• Tordon Ákos: A kismadár kertje 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2016_01_21_archive.html#2629274462529982669 

Mondóka: 

• Megfogtam egy magocskát… 
http://mesemorzsa.blogspot.com/2016_08_01_archive.html#478867380369335818 

• Kicsi mag, a … 
http://mesemorzsa.blogspot.com/2014_02_27_archive.html#6003049473419420271 

  

1.  „ Szabad-e locsolni?” 

Vers: Locsoló versek 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/24298/55_aranyos_locsolovers_e
s_husveti_versike_gyerekeknek 

Mese: 

• Bús Ilona: Húsvéti tojás https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-mesek/ 
• Kovács Klára: Nagy a munka! https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-mesek/ 
• Móra Ferenc: A húsvéti tojások https://archiv.evangelikus.hu/unnep/boejt-es-

husvet/nyulas-toertenetek-husvetra/mora-ferenc-a-husveti-tojasok 

  

1. Madarak és fák napja 05. 10.  

Vers 

• Pákolitz István: Nyaktekercs https://www.nagyszuloklapja.hu/mondokak-
versek/3643/madarak-es-fak-napja:-25-aranyos-vers-mondoka-es-dal-gyerekeknek-
madarakrol-fakrol.html 
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• Devecsery László: A sárgarigó fészke https://www.nagyszuloklapja.hu/mondokak-
versek/3643/madarak-es-fak-napja:-25-aranyos-vers-mondoka-es-dal-gyerekeknek-
madarakrol-fakrol.html 

Mese: 

• Fésűs Éva: A büszke tölgyfa http://bakancsos-ovodasok.hu/fesus-eva-a-buszke-
tolgyfa/ 

• Az aranytojó madár népmese https://egyszervolt.hu/estimese/az-aranytojo-madar-
nepmese-20200325.html 

• A pacsirta meséje népmese 
https://www.3szek.ro/load/cikk/50906/a_pacsirta_meseje_magyar_nepmese 

• Horgas Bála: Madaras néni meséje 
http://termeszetbaratikor.network.hu/blog/termeszet-barati-kor-blogja/horgas-bela-
madaras-neni-meseje 

Mondóka: 

• Etkem, betkem, kergendőben… http://csemadok.sk/szoveges-gyujtesek/etkem-
betkem-kergendoben/ 

• Reggel van már ragyogó… https://gyerekdalokesmondokak.hu/reggel-van-mar 
• Csipicsóka picsóka…. https://jatsszunk-egyutt.hu/madarkas-versek/ 

  

1. „Anyák napja felvirradt” 

Vers: 

• Kiss Dénes: Tulipiros http://amelia-viragom-viragom.blogspot.com/2010/12/kiss-
denes-tulipiros.html 

• Versek tavaszi virágokról https://jatsszunk-egyutt.hu/versek-tavaszi-viragokrol/ 
• Osváth Erzsébet: Nyit a tulipán 

https://www.facebook.com/NoiKincsek/posts/861623113946157:0 
• Gazdag Erzsi: Fecskenóta https://operencia.com/gazdag-erzsi-fecskenota/  
• Habarics Kitty: Hogy születtem, Édesanya: https://csalad.hu/cikk/a-mesek-ejjel-

szuletnek 

  

Mese: 

• Benedek Elek: Az aranytulipán https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/bolondos-
mesek/az-aranytulipan 

• Benedek Elek: Az erdőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszony 
http://www.tollal.hu/mu/benedek-elek:-az-erdozoldito-es-mezoviragoztato-
kiralykisasszony 

• Fésűs Éva: Kié a virág? 
https://cinkecsoport.blog.hu/2015/03/30/fesus_eva_kie_a_virag 
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• Kányádi Sándor: A néma tulipán 
https://ovoneni.blog.hu/2016/11/16/kanyadi_sandor_nema_tulipan 

Mondóka: 

• Édesanyám, lelkem.. http://mesemorzsa.blogspot.com/2015_05_26_archive.html 
• Nagymamák köszöntője https://jatsszunk-egyutt.hu/versek-a-nagyinak/ 

  

1. „Tavaszi zsongás, a tavasz kincsei” 

Vers: 

• Madár János: Madárhívogató https://jatsszunk-egyutt.hu/tavaszi-versek-ovodasoknak/ 
• Fazekas Anna: Saláta https://jatsszunk-egyutt.hu/kerteszkedos-versek/ 
• Füzesi Magda: Tavasz https://jatsszunk-egyutt.hu/tavaszi-versek-ovodasoknak/ 
• Dankó László: Tavasz éke 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/22624
/55_vidam_tavaszi_mondoka_es_versike_kicsiknek 

Mese: 

• Várfalvy Emőke: Tavasztündér 
https://avarfalvimesek.blog.hu/2015/03/02/jo_reggelt_tavasztunder  

• Galambos Bernadett: Kéregmanó https://operencia.com/tavaszi-mesek/ 
• Káposzta Karcsi https://fuszermesek.blog.hu/2012/10/30/vendegposzt_zoldseg_mese 

Mondóka: 

• Zsadányi Lajos: Kipp- kopp 
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/22624
/55_vidam_tavaszi_mondoka_es_versike_kicsiknek 

  

1. „Közlekedj okosan!” 

Vers: 

• Tordon Ákos: Papírhajó https://jatsszunk-egyutt.hu/versek-jarmuvekrol/ 
• Szalai Borbála: A jelzőlámpa https://jatsszunk-egyutt.hu/versek-jarmuvekrol/ 
• Szabó T. Anna: A vörös mozdony 

https://www.3szek.ro/load/cikk/71313/szabo_t_anna:_a_voros_mozdony 
• Versek járművekről https://jatsszunk-egyutt.hu/versek-jarmuvekrol/ 

Mese: 

• Fésűs Éva: Pöttömke utazik 
http://mesemorzsa.blogspot.com/search/label/k%C3%B6zleked%C3%A9s 
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• Fésűs Éva: Pöttömke piros vitorlása 
http://mesemorzsa.blogspot.com/search/label/k%C3%B6zleked%C3%A9s 

• Hervay Gizella: Autós-mese 
http://mesemorzsa.blogspot.com/2013_02_16_archive.html 

Mondóka:  

• Vonatos mondókák https://jatsszunk-egyutt.hu/versek-jarmuvekrol/ 

  

1. „Ésszel szelektíven” környezetvédelmi nap 06. 05. 

Vers: 

• Nemes Nagy Ágnes: Kukások 
http://mesemorzsa.blogspot.com/2009_08_07_archive.html 

Mese: 

• „Zöld” mesék http://elhetojovo.ro/zold-mesek/ 
• Kukabanya varázsol 

http://www.vac.hu/kornyezetvedelem/gyakorlo_varos_program/mellekletek/kukabany
a_pedagogus.pdf 

• Szelektív kukás mese https://www.youtube.com/watch?v=MMkNui5qnK8 
• Hová kerül a szemét? https://www.youtube.com/watch?v=00RRAKLp878 
• Császár József: Szelíd szellő http://erdokostolo.blogspot.com/2012/06/zold-mese-

kornyezetvedelmi-mese-teszedd.html 

  

„Itt a meleg, itt a nyár, mezítláb jár a madár” 

1. „Nyári örömök” (napfürdőzünk, vízfürdőzünk, légfürdőzünk) 

Vers:  

• Szabó Lőrinc: A szél, meg a nap 
https://www.3szek.ro/load/cikk/32972/szabo_lorinc:_a_szel_meg_a_nap 

• Pákolitz István: Szappanbuborék https://www.gyakorikerdesek.hu/kultura-es-
kozosseg__muveszetek__1069585-hol-talalhatom-meg-ezt-a-verset 

• Devecsery László: Strandon 
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/23141
/29_vidam_nyari_vers_es_mondoka 

• Kányádi Sándor: Kánikula 
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/23141
/29_vidam_nyari_vers_es_mondoka 

Mese:  
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• Móra Ferenc: Homokországban 
http://mesemorzsa.blogspot.com/2013_07_12_archive.html 

• Szélike királykisasszony népmese http://mesemorzsa.blogspot.com/p/mesek.html 

Mondóka: 

• Volt egyszer egy dinnyeföld https://gyerekkucko.eoldal.hu/cikkek/mondokak/volt-
egyszer-egy-dinnyefold.html 

• Zápor előtt, zápor után http://www.gyerekdal.hu/dal/zapor-elott-zapor-utan 

  

1. Nyári játékok, az udvaron munka a kertben (királyos, indiános, kertészes) 

Királyos-lovagi hét: 
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/23625/kiralylan
yos-lovagi_het 

Indiános: https://canadahun.com/temak/%C3%93vodai-%C3%A9let-2o12.31926/page-111 

https://nepmese.hu/mesetar/forras-helye/indian 

Kertészkedéshez versek: https://jatsszunk-egyutt.hu/kerteszkedos-versek/ 

„Száll, a labda száll” 

Vers:  

• Kiss Dénes: Labdajáték 
https://www.jatekliget.hu/custom/jatekligetwebshop/image/data/blog/MOND%C3%93
K%C3%81K%20LABD%C3%81Z%C3%81SHOZ%20%281%29.pdf 

• Bartos Erika: Labda 
https://www.jatekliget.hu/custom/jatekligetwebshop/image/data/blog/MOND%C3%93
K%C3%81K%20LABD%C3%81Z%C3%81SHOZ%20%281%29.pdf 

Mese:  

• Döbrentey Ildikó: A pöttyös labda és az egérke 
http://www.leventepeter.hu/ildiko/konyv1.htm 

• Hervay Gizella: Labda-mese 
https://www.3szek.ro/load/cikk/30457/Hervay%20%20Gizella:%20Labda-
mese%20(Kobak%20els%C5%91%20k%C3%B6nyv%C3%A9b%C5%91l) 

Mondóka:  

• Ég a ház, ég a 
ház…https://www.jatekliget.hu/custom/jatekligetwebshop/image/data/blog/MOND%
C3%93K%C3%81K%20LABD%C3%81Z%C3%81SHOZ%20%281%29.pdf 
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https://www.3szek.ro/load/cikk/30457/Hervay%20%20Gizella:%20Labda-mese%20(Kobak%20els%C5%91%20k%C3%B6nyv%C3%A9b%C5%91l)
https://www.3szek.ro/load/cikk/30457/Hervay%20%20Gizella:%20Labda-mese%20(Kobak%20els%C5%91%20k%C3%B6nyv%C3%A9b%C5%91l)
https://www.jatekliget.hu/custom/jatekligetwebshop/image/data/blog/MOND%C3%93K%C3%81K%20LABD%C3%81Z%C3%81SHOZ%20%281%29.pdf
https://www.jatekliget.hu/custom/jatekligetwebshop/image/data/blog/MOND%C3%93K%C3%81K%20LABD%C3%81Z%C3%81SHOZ%20%281%29.pdf


1. Népi mesterségek az udvaron (vásár, fazekas műhely) 

Vásári kikiáltók, és mondókák: https://lurkovilag.hu/vasari-kikialtok-es-mondokak/ 

Vásáros mese: https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/trefas-mesek/a-szegeny-ember-
vasara 

Fazekas műhely: (agyagozás, gyurmázás) 
https://samutanul.wordpress.com/2017/03/08/mondokazzunk-a-konyhaban-is/ 

  

1. Tavak, tengerek élővilága 

Vers:  

• Lackfi János: Halak 
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/23141
/29_vidam_nyari_vers_es_mondoka 

• Zelk Zoltán: Halország 
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/23141
/29_vidam_nyari_vers_es_mondoka 

Mese:  

• Gazdag Erzsi: A pisztráng és a patak http://mesemorzsa.blogspot.com/ 
• A forrástól a tengerig http://mesemorzsa.blogspot.com/ 

  

1. „Péter-Pálra búza érik, eljutunk az új kenyérig” 06. 29. Péter, Pál napja 

Vers:  

• Drégely László: Aratás http://dalokversek.hu/versek/versnyar.htm 
• Csanádi Imre: Cipómagyarázó 

https://www.3szek.ro/load/cikk/62021/csanadi_imre:_cipomagyarazo 

Mese:  

• Az aratógazda jákfai mese https://operencia.com/az-aratogazda-jakfai-nepmese/ 
• Móra Ferenc: Gergő juhász kanala 

https://gyuratz.lutheran.hu/doc/mesenap_2015_5.pdf 

  

1. „Süssünk, süssünk, valamit” 08. 20. Új kenyér ünnepe 

Vers:  

https://lurkovilag.hu/vasari-kikialtok-es-mondokak/
https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/trefas-mesek/a-szegeny-ember-vasara
https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/trefas-mesek/a-szegeny-ember-vasara
https://samutanul.wordpress.com/2017/03/08/mondokazzunk-a-konyhaban-is/
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/23141/29_vidam_nyari_vers_es_mondoka
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/23141/29_vidam_nyari_vers_es_mondoka
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/23141/29_vidam_nyari_vers_es_mondoka
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/23141/29_vidam_nyari_vers_es_mondoka
http://mesemorzsa.blogspot.com/
http://mesemorzsa.blogspot.com/
http://dalokversek.hu/versek/versnyar.htm
https://www.3szek.ro/load/cikk/62021/csanadi_imre:_cipomagyarazo
https://operencia.com/az-aratogazda-jakfai-nepmese/
https://gyuratz.lutheran.hu/doc/mesenap_2015_5.pdf


• Kenyeres versek https://operencia.com/kenyeres-versek/ 
• Kányádi Sándor: Nagyanyó kenyér 

https://aprotappancs.blog.hu/2010/03/18/kanyadi_sandor_nagyanyo_kenyer 

Mese: 

• Mátyás király kenyere https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/matyas-kiraly-
mesek/matyas-kiraly-kenyere 

• Derék Jankó és a kemény kenyér https://derek-janko-tabor.webnode.hu/l/mesenk/ 

  

„Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz” 

1. Beszoktatás, szocializáció, ismerkedés az óvodával 

Vers:  

• oviváró versek https://jatsszunk-egyutt.hu/ovi-varo-versek/ 

Mese: 

• mesék óvodakezdéshez https://hu.pinterest.com/pin/552042866807372593/ 

Mondóka: (höcögtetők, lovagoltatók, tapsoltatók) https://www.szuloklapja.hu/mondokak-
versek/3820/mondoka-babaknak-kisgyerekeknek:-33-jatekos-mondoka-a-kezzel-ujjakkal-
tenyerrel.html 

1. „Az ősz kincsei” (gyümölcsök, zöldségfélék, termések) 

Versek, mondókák::  

• https://lurkovilag.hu/gyermekvers-es-mondoka-alma-szilva-korte-szolo/ 
• https://jatsszunk-egyutt.hu/almas-versikek/ 
• https://operencia.com/versek-novenyekrol/  
• https://anyanet.hu/a-legaranyosabb-tokos-versek-ovodasoknak-es-kisiskolasoknak-

gyermekednek-is-tetszenek/ 
• https://atliga.eoldal.hu/cikkek/mesek-es-versek-gyerekeknek/oszi-mondokak---oszi-

versek.html 

Mese: 

• Sutov: Az alma https://jatsszunk-egyutt.hu/harom-almas-mese/ 
• Fésűs Éva: A hencidai aranyalma https://jatsszunk-egyutt.hu/harom-almas-mese/ 
• Zelk Zoltán: Őszi mese https://atliga.eoldal.hu/cikkek/mesek-es-versek-

gyerekeknek/zelk-zoltan-oszi-mese.html 

  

https://operencia.com/kenyeres-versek/
https://aprotappancs.blog.hu/2010/03/18/kanyadi_sandor_nagyanyo_kenyer
https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/matyas-kiraly-mesek/matyas-kiraly-kenyere
https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/matyas-kiraly-mesek/matyas-kiraly-kenyere
https://derek-janko-tabor.webnode.hu/l/mesenk/
https://jatsszunk-egyutt.hu/ovi-varo-versek/
https://hu.pinterest.com/pin/552042866807372593/
https://www.szuloklapja.hu/mondokak-versek/3820/mondoka-babaknak-kisgyerekeknek:-33-jatekos-mondoka-a-kezzel-ujjakkal-tenyerrel.html
https://www.szuloklapja.hu/mondokak-versek/3820/mondoka-babaknak-kisgyerekeknek:-33-jatekos-mondoka-a-kezzel-ujjakkal-tenyerrel.html
https://www.szuloklapja.hu/mondokak-versek/3820/mondoka-babaknak-kisgyerekeknek:-33-jatekos-mondoka-a-kezzel-ujjakkal-tenyerrel.html
https://lurkovilag.hu/gyermekvers-es-mondoka-alma-szilva-korte-szolo/
https://jatsszunk-egyutt.hu/almas-versikek/
https://operencia.com/versek-novenyekrol/
https://anyanet.hu/a-legaranyosabb-tokos-versek-ovodasoknak-es-kisiskolasoknak-gyermekednek-is-tetszenek/
https://anyanet.hu/a-legaranyosabb-tokos-versek-ovodasoknak-es-kisiskolasoknak-gyermekednek-is-tetszenek/
https://atliga.eoldal.hu/cikkek/mesek-es-versek-gyerekeknek/oszi-mondokak---oszi-versek.html
https://atliga.eoldal.hu/cikkek/mesek-es-versek-gyerekeknek/oszi-mondokak---oszi-versek.html
https://jatsszunk-egyutt.hu/harom-almas-mese/
https://jatsszunk-egyutt.hu/harom-almas-mese/
https://atliga.eoldal.hu/cikkek/mesek-es-versek-gyerekeknek/zelk-zoltan-oszi-mese.html
https://atliga.eoldal.hu/cikkek/mesek-es-versek-gyerekeknek/zelk-zoltan-oszi-mese.html


1. Jeles napok ősszel: Állatok világnapja: 10. 04., Komposztálás világnapja: 10.10., 
Márton nap: 11.11. 

Versek, mondókák:  

• Márton napi: https://anyanet.hu/mondokak-marton-napra/ 

http://picibaba.hu/kisgyerekkel/mondokak_versek/libas-versek-mondokak 

• Állatok világnapja: https://operencia.com/orgovanyi-aniko-guszti-a-giliszta/  
• Komposztálás világnapja: https://operencia.com/orgovanyi-aniko-guszti-a-giliszta/ 

Mese: 

• Állatmesék: https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/allatmesek 
• Benedek Elek: Rókáné foga libacombra vágyik https://marton-nap.info/tag/rokane-

foga-libacombra-vagyik/ 

  

1. „Ép testben, ép lélek” 

Versek, mondókák: 

• versek a higiéniáról: https://operencia.com/versek-a-hihieniarol/ 
• testrész fejlesztő mondókák: http://www.otthonifejlesztes.hu/mondokak/testreszek-

gyakorlasa-mondokakkal 
• https://www.nagyszuloklapja.hu/mondokak-versek/3420/itt-a-szemem-itt-a-szam-10-

jatekos-mondoka-a-testreszekrol-gyerekeknek.html  
• Kézmosó-versek http://carrie.hu/egeszseg-2/helyes-kezmosas-jatekosan-konnyeden-

mutatjuk-hogyan/ 
• Versek a tisztálkodásról 

http://mesemorzsa.blogspot.com/search/label/tiszt%C3%A1lkod%C3%A1s 

Mese: 

• Hanna Künzel: A fognyűvő Manócska 
https://bobitaovodapecol.webnode.hu/mondokak-dalok-mesek/mesek/ 

• Mesék a tisztálkodásról, öltözködésről 

http://mesemorzsa.blogspot.com/search/label/tiszt%C3%A1lkod%C3%A1s 

https://hu.pinterest.com/pin/561331541047711042/ 

  

„Megjött a tél, hujja-hó, nagypelyhekben hull a hó” 

1. „Télapó itt van” 

https://anyanet.hu/mondokak-marton-napra/
http://picibaba.hu/kisgyerekkel/mondokak_versek/libas-versek-mondokak
https://operencia.com/orgovanyi-aniko-guszti-a-giliszta/
https://operencia.com/orgovanyi-aniko-guszti-a-giliszta/
https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/allatmesek
https://marton-nap.info/tag/rokane-foga-libacombra-vagyik/
https://marton-nap.info/tag/rokane-foga-libacombra-vagyik/
https://operencia.com/versek-a-hihieniarol/
http://www.otthonifejlesztes.hu/mondokak/testreszek-gyakorlasa-mondokakkal
http://www.otthonifejlesztes.hu/mondokak/testreszek-gyakorlasa-mondokakkal
https://www.nagyszuloklapja.hu/mondokak-versek/3420/itt-a-szemem-itt-a-szam-10-jatekos-mondoka-a-testreszekrol-gyerekeknek.html
https://www.nagyszuloklapja.hu/mondokak-versek/3420/itt-a-szemem-itt-a-szam-10-jatekos-mondoka-a-testreszekrol-gyerekeknek.html
http://carrie.hu/egeszseg-2/helyes-kezmosas-jatekosan-konnyeden-mutatjuk-hogyan/
http://carrie.hu/egeszseg-2/helyes-kezmosas-jatekosan-konnyeden-mutatjuk-hogyan/
http://mesemorzsa.blogspot.com/search/label/tiszt%C3%A1lkod%C3%A1s
https://bobitaovodapecol.webnode.hu/mondokak-dalok-mesek/mesek/
http://mesemorzsa.blogspot.com/search/label/tiszt%C3%A1lkod%C3%A1s
https://hu.pinterest.com/pin/561331541047711042/


Versek, mondókák:  

• versek a Mikulásról: https://jatsszunk-egyutt.hu/versek-a-mikulasnak/ 
• http://mesemorzsa.blogspot.com/2017_12_01_archive.html 

Mese: 

• mesék a Mikulásról: https://jatsszunk-egyutt.hu/mesek-a-mikulasrol/ 
• https://mikulascsomag.hu/mikulas-mesek 

  

1. „ Kis karácsony, nagy karácsony” 

Versek, mondókák:  

• karácsonyvárás, Luca napi mondókák: http://marianna-
design.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1142481 

• karácsonyi versek, mondókák: https://jatsszunk-egyutt.hu/adventi-keszulodes-11-adj-
egy-verset-ajandekba/ 

• https://www.babaszoba.hu/articles/baba/A_legjobb_karacsonyi_mondokak?aid=20161
212120641 

Mese:  

• karácsonyi mesék: https://jatsszunk-egyutt.hu/karacsonyi-mesek/ 
• http://mesemorzsa.blogspot.com/2016_05_26_archive.html 

  

1. „Együtt a család” 

Versek, mondókák: 

• Mesélj, anya! Mesélj apa! 
https://netbutik.blog.hu/2019/03/03/meselj_anya_meselj_apa 

• Gáti István: Apu nyakában http://www.gatiistvan.hu/gyerekversek 

Mese: 

• A boldog család https://estimesevar.hu/component/mtree/mesek/trefas-mesek/a-
boldog-csalad 

• Döbrentey Ildikó: A csigacsalád meséje 
http://mesemorzsa.blogspot.com/2009_08_13_archive.html 

  

1. „Újesztendő, likas kendő” (évszakok, napszakok, hónapok) 

Versek, mondókák:  

https://jatsszunk-egyutt.hu/versek-a-mikulasnak/
http://mesemorzsa.blogspot.com/2017_12_01_archive.html
https://jatsszunk-egyutt.hu/mesek-a-mikulasrol/
https://mikulascsomag.hu/mikulas-mesek
http://marianna-design.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1142481
http://marianna-design.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1142481
https://jatsszunk-egyutt.hu/adventi-keszulodes-11-adj-egy-verset-ajandekba/
https://jatsszunk-egyutt.hu/adventi-keszulodes-11-adj-egy-verset-ajandekba/
https://www.babaszoba.hu/articles/baba/A_legjobb_karacsonyi_mondokak?aid=20161212120641
https://www.babaszoba.hu/articles/baba/A_legjobb_karacsonyi_mondokak?aid=20161212120641
https://jatsszunk-egyutt.hu/karacsonyi-mesek/
http://mesemorzsa.blogspot.com/2016_05_26_archive.html
https://netbutik.blog.hu/2019/03/03/meselj_anya_meselj_apa
http://www.gatiistvan.hu/gyerekversek
https://estimesevar.hu/component/mtree/mesek/trefas-mesek/a-boldog-csalad
https://estimesevar.hu/component/mtree/mesek/trefas-mesek/a-boldog-csalad
http://mesemorzsa.blogspot.com/2009_08_13_archive.html


• Új évi köszöntők: https://www.szuloklapja.hu/unnepek/2960/ujevi-mondokak-es-
versek-gyerekeknek.html 

https://lurkovilag.hu/ujevi-koszontok-mondokak/ 

http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1163596 

• idő múlása: https://jatsszunk-egyutt.hu/az-ido-mulasa-gyerekszemmel-honapok-es-
napok/ 

Mese:  

• A tizenkét hónap újgörög mese http://mesemorzsa.blogspot.com/ 

  

1. „ Tél - Madáretető” 

Versek, mondókák:  

• madarakról szóló versek: https://www.nagyszuloklapja.hu/mondokak-
versek/3643/madarak-es-fak-napja:-25-aranyos-vers-mondoka-es-dal-gyerekeknek-
madarakrol-fakrol.html 

• https://jatsszunk-egyutt.hu/madarkas-versek/ 
• téli versek: http://dalokversek.hu/versek/verstel.htm 

https://ovisvilag.blog.hu/2009/12/17/decemberi_tarisznya_teli_versek_ovodasoknak 

Mese: 

• madáretetésről szóló mesék: http://mesemorzsa.blogspot.com/ 
• A bátor tengelice népmese http://mesekukac.hu/a-bator-tengelice/ 
• A civakodó madarak esete http://www.olvassmeset.hu/a-civakodo-madarak-esete/ 
• téli mesék: https://www.3szek.ro/load/cikk/88120/zelk_zoltan:_teli_mese 

http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1114665 

  

1. „Kibújás, vagy bebújás” 

Versek, mondókák:  

• https://bolt.anyameselj.hu/macko-het-2-nap-macko-versek 
• https://ovonok.hu/2017/03/tavaszvaro-versek-mondokak/ 

Mese:  

• A kérkedő medve népmese https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/allatmesek/a-
kerkedo-medve 

https://www.szuloklapja.hu/unnepek/2960/ujevi-mondokak-es-versek-gyerekeknek.html
https://www.szuloklapja.hu/unnepek/2960/ujevi-mondokak-es-versek-gyerekeknek.html
https://lurkovilag.hu/ujevi-koszontok-mondokak/
http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1163596
https://jatsszunk-egyutt.hu/az-ido-mulasa-gyerekszemmel-honapok-es-napok/
https://jatsszunk-egyutt.hu/az-ido-mulasa-gyerekszemmel-honapok-es-napok/
http://mesemorzsa.blogspot.com/
https://www.nagyszuloklapja.hu/mondokak-versek/3643/madarak-es-fak-napja:-25-aranyos-vers-mondoka-es-dal-gyerekeknek-madarakrol-fakrol.html
https://www.nagyszuloklapja.hu/mondokak-versek/3643/madarak-es-fak-napja:-25-aranyos-vers-mondoka-es-dal-gyerekeknek-madarakrol-fakrol.html
https://www.nagyszuloklapja.hu/mondokak-versek/3643/madarak-es-fak-napja:-25-aranyos-vers-mondoka-es-dal-gyerekeknek-madarakrol-fakrol.html
https://jatsszunk-egyutt.hu/madarkas-versek/
http://dalokversek.hu/versek/verstel.htm
https://ovisvilag.blog.hu/2009/12/17/decemberi_tarisznya_teli_versek_ovodasoknak
http://mesemorzsa.blogspot.com/
http://mesekukac.hu/a-bator-tengelice/
http://www.olvassmeset.hu/a-civakodo-madarak-esete/
https://www.3szek.ro/load/cikk/88120/zelk_zoltan:_teli_mese
http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1114665
https://bolt.anyameselj.hu/macko-het-2-nap-macko-versek
https://ovonok.hu/2017/03/tavaszvaro-versek-mondokak/
https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/allatmesek/a-kerkedo-medve
https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/allatmesek/a-kerkedo-medve


• Végh György: Miért alszanak télen a medvék? 
http://mesemorzsa.blogspot.com/2015_01_31_archive.html 

• Mészöly Miklós: A naplopó medve 
https://napimese.cafeblog.hu/2011/01/11/medvemesek/ 

  

1. „Itt a farsang, áll a bál” (télűzés, tavaszvárás) 

Versek, mondókák:  

• farsangi versek: https://www.pinterest.ch/pin/561331541040699184/  

http://mesemorzsa.blogspot.com/2017_02_12_archive.html 

• tavaszváró versek: 
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/22624
/55_vidam_tavaszi_mondoka_es_versike_kicsiknek 

https://ovonok.hu/2017/03/tavaszvaro-versek-mondokak/ 

https://jatsszunk-egyutt.hu/tavaszi-versek-ovodasoknak/ 

Mese:  

• farsangi mesék: https://jatsszunk-egyutt.hu/harom-farsangi-mese/ 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2017_02_12_archive.html 

• Tavaszváró mesék: https://jatsszunk-egyutt.hu/3-mese-a-napocskarol/ 
• A lepkék és a tavaszi virágok https://jatsszunk-egyutt.hu/3-mese-a-napocskarol/ 
• A virágok anyja https://hu.pinterest.com/pin/482307441334454447/ 

  

Műsortervek egész évre: 
https://sandorschmidtbarbara.files.wordpress.com/2017/09/hagyomanyok-es-nepi-jatekok-az-
ovodaban.pdf 

Tréfás mondókák egész évre: 
http://adattar.vmmi.org/fejezetek/509/09_trafas_mondokak,_mondokamesek.pdf  

Versek, mesék az éves projektekhez (víz, Föld, karácsony, állatok, stb.) 
http://mesemorzsa.blogspot.com/ 

https://www.okosjatek.hu/rovid_esti_mese_gyerekeknek_az_okosjatek_tollabol 

Mesék korosztályok szerint: 
https://mesemorzsa.blogspot.com/2015_07_05_archive.html#8900456748504495432 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2015_01_31_archive.html
https://napimese.cafeblog.hu/2011/01/11/medvemesek/
https://www.pinterest.ch/pin/561331541040699184/
http://mesemorzsa.blogspot.com/2017_02_12_archive.html
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/22624/55_vidam_tavaszi_mondoka_es_versike_kicsiknek
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/22624/55_vidam_tavaszi_mondoka_es_versike_kicsiknek
https://ovonok.hu/2017/03/tavaszvaro-versek-mondokak/
https://jatsszunk-egyutt.hu/tavaszi-versek-ovodasoknak/
https://jatsszunk-egyutt.hu/harom-farsangi-mese/
http://mesemorzsa.blogspot.com/2017_02_12_archive.html
https://jatsszunk-egyutt.hu/3-mese-a-napocskarol/
https://jatsszunk-egyutt.hu/3-mese-a-napocskarol/
https://hu.pinterest.com/pin/482307441334454447/
https://sandorschmidtbarbara.files.wordpress.com/2017/09/hagyomanyok-es-nepi-jatekok-az-ovodaban.pdf
https://sandorschmidtbarbara.files.wordpress.com/2017/09/hagyomanyok-es-nepi-jatekok-az-ovodaban.pdf
http://adattar.vmmi.org/fejezetek/509/09_trafas_mondokak,_mondokamesek.pdf
http://mesemorzsa.blogspot.com/
https://www.okosjatek.hu/rovid_esti_mese_gyerekeknek_az_okosjatek_tollabol
https://mesemorzsa.blogspot.com/2015_07_05_archive.html#8900456748504495432


Anyanyelvi játékok         

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540204   

  

  

  

Játékgyűjtemény online tevékenységekhez 

  

Vizes játékok, vizes kísérletek 

https://jatsszunk-egyutt.hu/jatsszunk-a-vizzel-3-kiserletezunk-festunk/ 

  

Játékos fejlesztő feladatok a víz témakörében 

mozgásos feladatok vízben lépegetés 

https://hu.pinterest.com/pin/742953269755347850/ 

https://ovonok.hu/2015/03/jatekos-fejleszto-feladatok-a-viz-temakoreben/ 

  

Társasjáték 3. – a Víz Világnapja alkalmából 

http://zsorika.hu/?p=1422 

  

Vízben nyíló virágok 

https://hu.pinterest.com/pin/852658141932331195/ 

Eső a szobában 

https://hu.pinterest.com/pin/35254809559726014/ 

  

Békavadászat,  ügyeskedik a kezünk 

https://ovoneni.blog.hu/2017/03/01/bekavadaszattal_ugyesedik_a_kezunk?utm_source=blogh
u_megosztas&utm_medium=pinterest&utm_campaign=blhshare 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540204
https://jatsszunk-egyutt.hu/jatsszunk-a-vizzel-3-kiserletezunk-festunk/
https://hu.pinterest.com/pin/742953269755347850/
https://ovonok.hu/2015/03/jatekos-fejleszto-feladatok-a-viz-temakoreben/
http://zsorika.hu/?p=1422
https://hu.pinterest.com/pin/852658141932331195/
http://gyereketeto.hu/kiemelt/eso-a-szobaban
https://hu.pinterest.com/pin/35254809559726014/
https://ovoneni.blog.hu/2017/03/01/bekavadaszattal_ugyesedik_a_kezunk?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=pinterest&utm_campaign=blhshare
https://ovoneni.blog.hu/2017/03/01/bekavadaszattal_ugyesedik_a_kezunk?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=pinterest&utm_campaign=blhshare


  

Labda horgászat  

https://hu.pinterest.com/pin/704391197940405569/ 

https://www.pencil.com.au/blog/2018/1/19/setting-up-your-classroom-part-two-creating-a-
space-for-sensory 

https://hu.pinterest.com/pin/732468326866309155/ 

  

Banános dobozból  csónakkészítés, horgászáshoz 

https://hu.pinterest.com/pin/677439968936537860/ 

  

Szerepjáték: Babaruhamosás, babafürdetés 

https://hu.pinterest.com/pin/76561262389073553/ 

  

HÚSVÉT  

Társasjáték 

https://hu.pinterest.com/pin/583356957972219555/ 

https://alunoon.com.br/infantil/atividades2.php?i=41222 

http://www.babou-bricole.com/blog/read/198-Jeu-mathematique-lapins.htm 

  

Fejlesztő játék: 

https://hu.pinterest.com/pin/655344183257015263/ 

https://hu.pinterest.com/pin/560557484862714313/ 

https://hu.pinterest.com/pin/391320655116781146/ 

https://hu.pinterest.com/pin/486740672219046812/ 

https://hu.pinterest.com/pin/846465692440017529/ 

https://hu.pinterest.com/pin/270004940146186386/ 

https://hu.pinterest.com/pin/704391197940405569/
https://www.pencil.com.au/blog/2018/1/19/setting-up-your-classroom-part-two-creating-a-space-for-sensory
https://www.pencil.com.au/blog/2018/1/19/setting-up-your-classroom-part-two-creating-a-space-for-sensory
https://hu.pinterest.com/pin/732468326866309155/
https://hu.pinterest.com/pin/677439968936537860/
https://hu.pinterest.com/pin/76561262389073553/
https://hu.pinterest.com/pin/583356957972219555/
https://alunoon.com.br/infantil/atividades2.php?i=41222
http://www.babou-bricole.com/blog/read/198-Jeu-mathematique-lapins.htm
https://hu.pinterest.com/pin/655344183257015263/
https://hu.pinterest.com/pin/560557484862714313/
https://hu.pinterest.com/pin/391320655116781146/
https://hu.pinterest.com/pin/486740672219046812/
https://hu.pinterest.com/pin/846465692440017529/
https://hu.pinterest.com/pin/270004940146186386/


https://hu.pinterest.com/pin/565975878164869466 

  

https://hu.pinterest.com/pin/26458716539585356/ 

https://hu.pinterest.com/pin/559150109958285034/ 

  

ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK: 

https://hu.pinterest.com/pin/462885667931606252/ 

https://hu.pinterest.com/pin/659566307912532928/ 

Nyuszis verseny 

Váltóverseny: 
- Páros lábon szökdelés a bójáig, futás visszafelé. 
- Pókjárás, ölben plüsnyuszi, visszafelé futás. 
- Nyusziugrás oda-vissza 
- Kanálba tojást rakunk, és ezt egyensúlyozzák végig a pályán 
- Répagyűjtés (annyi répát teszünk a bójához, ahány gyerek van a csapatban, és egyesével át 
kell hozzák a kiindulóhelyhez) 

 

Szerepjáték: 

https://hu.pinterest.com/pin/815855288732806892/ 

  

ÍGY BÁNJ A HÍMES TOJÁSOKKAL: A 7 LEGNÉPSZERŰBB HÚSVÉTI JÁTÉK 
GYEREKEKNEK 

https://anyanet.hu/igy-banj-a-himes-tojasokkal-a-7-legnepszerubb-husveti-jatek-gyerekeknek/ 

https://okosanya.blog.hu/2010/04/04/husveti_jatekok_gyerekeknek 

https://www.activebeauty.hu/hu/husveti-gyerekjatekok/ 

  

Földnapjára játékok: 

  

Kisérletezés: 

https://hu.pinterest.com/pin/565975878164869466
https://hu.pinterest.com/pin/26458716539585356/
https://hu.pinterest.com/pin/559150109958285034/
https://hu.pinterest.com/pin/462885667931606252/
https://hu.pinterest.com/pin/659566307912532928/
https://hu.pinterest.com/pin/815855288732806892/
https://anyanet.hu/igy-banj-a-himes-tojasokkal-a-7-legnepszerubb-husveti-jatek-gyerekeknek/
https://okosanya.blog.hu/2010/04/04/husveti_jatekok_gyerekeknek
https://www.activebeauty.hu/hu/husveti-gyerekjatekok/


https://lurkovarazs.hu/blog-varazs/178-kiserletek-gyerekekkel-novenyfestes  

Készíthetünk társasjátékot, amelyre egy fát rajzolunk: 

https://neteducatio.hu/fold-napja/ 

Érzékelős játék: 

 https://ovoneni.blog.hu/2016/10/17/_mert_mezitlab_lenni_jo 

 https://www.hellowonderful.co/post/12-creative-sensory-walk-activities-for-kids/ 

  

Földrészek: állatai 

https://hu.pinterest.com/pin/336784878379403312/ 

https://hu.pinterest.com/pin/74872412534748707/ 

  

2. Rendezzünk környezetvédelmi hétpróbát! 

https://zoldito.blog.hu/2017/04/10/fold_napja_jatek_es_kezmuves_otletek 

  

  

  

Fejlesztőjátékok gyűjteménye 

A szülők segítése az otthoni tartalmas elfoglaltság megtervezésében. Módszertani anyagok 
szülőknek, óvónőknek a gyermekek képességeinek fejlesztéséhez. 

Képességfejlesztő játékok:  

Fejlesztő Játék Világ: https://fejlesztojatekvilag.hu/fejleszto-jatekok/keszsegfejleszto-
jatekok-keszsegek-szerint/szocialis-fejlesztes-tarsas-kapcsolat/ 

Katica játékbolt, a fejlesztő játékok mestere: https://www.katica.hu/ 

1. Érzékelés, észlelés fejlesztése:  

• Hallás. Látás fejlesztése: Játékhangszerek; Állatos hang memória; Hangot adó, 
fogantyús játék; Esőbot; Zenedobozka; Hangmemória, Érzékszerveink; Öt érzékszerv 
játék; Kaleidoszkóp; 

https://lurkovarazs.hu/blog-varazs/178-kiserletek-gyerekekkel-novenyfestes
https://neteducatio.hu/fold-napja/
https://ovoneni.blog.hu/2016/10/17/_mert_mezitlab_lenni_jo
https://www.hellowonderful.co/post/12-creative-sensory-walk-activities-for-kids/
https://hu.pinterest.com/pin/336784878379403312/
https://hu.pinterest.com/pin/74872412534748707/
https://zoldito.blog.hu/2017/04/10/fold_napja_jatek_es_kezmuves_otletek
https://fejlesztojatekvilag.hu/fejleszto-jatekok/keszsegfejleszto-jatekok-keszsegek-szerint/szocialis-fejlesztes-tarsas-kapcsolat/
https://fejlesztojatekvilag.hu/fejleszto-jatekok/keszsegfejleszto-jatekok-keszsegek-szerint/szocialis-fejlesztes-tarsas-kapcsolat/
https://www.katica.hu/


• Tapintás fejlesztése: Érzékelő zsák; Érzékelő domino; Tapintós puzzle, Tapintós 
mesekönyv; Érzékelő labda; Fogantyús forma berakó; Zsákbamacska; Mi bújt el; 
Ügyes Boci; Tapintós-kitalálós játék; Testrészre rajzolás, Testrész érintés; Érzékelő 
kocka 

• Szaglás fejlesztése: Illatjáték; Parfüm játék; Illat lottó; Gyertyák és illatok; 
• Egyensúlyérzékelés: Bicikli; Roller; Tölcsér, Lépegető, Pörgők; Lengő tenisz; 

Gördeszka 

  

2. Grafomotoros fejlesztés: 

• Finommotorika fejlesztés: Origami; Puzzle; Kirakó; Párosítók; Mágneses 
golyóvezető; Montessori toronyépítő; Csavarozós játékok; Jáva, Lego; Pötyi; 
Fűzögető; Öltöztetős játék; Gyurma készlet; Csipesz játék; Kifestők, Pixelhobby 
mozaik; Festőkészlet; Tüskés építő; Babylon építő; Cipőfűzős játék; 

• íráskészség fejlesztés, írásgyakorlás: Aszfaltkréta; Zsírkréta; Rajzsablon; Színezők; 
Útkereső, labirintus játék; Mágneses rajztábla; Tépkedős; Rajzolós munkafüzetek; 
Tandem táblák; 

• Kézügyesség fejlesztése: Pörgettyű; Vágó, nyíró játék; Gyöngyfűzős; Varrókészlet; 
Szövőkészlet; Tapadókorongos építő; Mandala; Mozaikkép; Ékszerkészítő; Okos 
poharak; Abakusz golyók;  

• Szem-kéz koordináció: Párosító puzzle; Fa vonat készlet; Fa építőkocka; 
Egyensúlyozós rakosgató; Mese kocka; Célba dobó; Kalapácsos játék; Horgászos 
játék; Forma bedugós; Labda; Pipettával festés; Szeletelhető ételek; 

  

3. Értelmi fejlesztés, kognitív fejlesztés, gondolkodás fejlesztése:  

• Emlékezet: Memória játék; Lotto játék; Dobble; Brainbox; Grabolo; Mi változott?; 
Bevásárló lista; 

• Sorrendiség, ritmusérzék: Évszak kártyák, Napirend kártyák; Öltöztetős játék; 
Tantrix; Gémkapocs láncfűző; Hernyó építés; 

• Szerialitás, csoportosítás, rendezés: Gyűjtsd össze; Minimat szortírozó; Járműves 
szortírozó; Rakd sorba; Logikai készlet; Nyomda készlet 

• Térlátás fejlesztése: Árny kép játék, Tükrös toronyépítő; Ugróiskola; Térbeli puzzle; 
Geo mágnes; Jenga, Fogas kerék építő; Város építő, Terepasztal; Közlekedés játék; 
Sakk, Tégla építő; Topologia készlet; 

• Számolási készség: Színes almafák; Vidám feladatok számoló rudakkal, Állatos 
párosító, Sudoku; Számlépcsős toronyépítő; Abakusz; Domino; Lük; Számoló béka; 
Kártya játékok; Pénztárgép; Dobókockás társasjáték; Számbingó; Rubik kocka; 
Számoló pálcika; 

  

  

4. Szocialitás, fejlesztés: 



• Együttműködő, kooperációs játékok: Társasjátékok, Twister, Activity; Memória 
játék; Sokszínű család, Érzelmek és hangjaik; 

• Személyiségfejlesztő, önismereti játékok: Báb színház, Érzelem memória; Pozitív 
gondolkodás társasjáték; Érzelem nyomozó játék; Legyél a tükröm; Lélekpillangó 
társasjáték; Érzelem kapszulák; Pantomim; Dixit; 

• Szociális készség, empátia: Sokszínű szálloda; Történetek képekben; Az érzelmek 
birodalma, Motiváló Cica; Hogyan viselkedj a természetben; A világ gyermekei; Arc 
kifejezések; 

  

Fejlesztő játékok gyűjtemény a gyermekek otthoni foglalkoztatásához: 

Brainbox  óvodás csomag: Memória fejlesztő és  ismeretterjesztő játék. Fejleszti a 
koncentrált figyelmet, megfigyelőképességet, vizuális memóriát. Fajtái: Farm; Matematika 
kicsiknek; Környezetismeret kicsiknek; A világ országai; Találmányok; A világ városai; ABC; 
Foglalkozások; Ellentétek; Bogyó és Babóca; Egyszer volt, hol nem volt; Első számok; Első 
állatok; Első színek; Első betűk; Első állatok; Első képeim; Közlekedés; Magyarország… 

Brainbox /Játszunk és tanuljunk együtt /KreatívJatek.hu oldalról: 

https://www.kreativjatek.hu/brainbox-
267?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhG5BoXUM-
ZpNIahAPoovzjDppmA6tQ6xDc4YHz9vvMtzuJktpgdlOoaAl36EALw_wcB 

  

Doble kártyajáték: Dobble 12 3; Doble Kids; Doble Animals, Grabolo 3D társasjáték, 
Grabolo Bogyó és Babóca, Grabolo Kisvakond; Fejleszti a figyelmet, szem-kéz koordinációt, 
finommotorikát, koncentrációt, az alakfelismerést, kitartást, szókincset. 

Dobble /Okosjatek.hu oldalról: 

https://www.okosjatek.hu/dobble_reakcio_gyorsasagi_megfigyelos_party_tarsasjatek 

Interneten letölthető, nyomtatható táblalapok otthoni játékkészítéshez: 

https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k&rs=typed&term_
meta[]=dobble%7Ctyped&term_meta[]=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped 

Március 15: 
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20m%C3%A1rci
us%2015&rs=guide&term_meta[]=dobble%7Ctyped&term_meta[]=j%C3%A1t%C3%A9k%
7Ctyped&add_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20m%C3%A1rcius%2015%7Cgui
de%7Cword%7C0 

Farsang: 
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20farsang&rs=gu
ide&term_meta[]=dobble%7Ctyped&term_meta[]=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&add_re
fine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20farsang%7Cguide%7Cword%7C2 

https://www.kreativjatek.hu/brainbox-267?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhG5BoXUM-ZpNIahAPoovzjDppmA6tQ6xDc4YHz9vvMtzuJktpgdlOoaAl36EALw_wcB
https://www.kreativjatek.hu/brainbox-267?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhG5BoXUM-ZpNIahAPoovzjDppmA6tQ6xDc4YHz9vvMtzuJktpgdlOoaAl36EALw_wcB
https://www.kreativjatek.hu/brainbox-267?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhG5BoXUM-ZpNIahAPoovzjDppmA6tQ6xDc4YHz9vvMtzuJktpgdlOoaAl36EALw_wcB
https://www.okosjatek.hu/dobble_reakcio_gyorsasagi_megfigyelos_party_tarsasjatek
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k&rs=typed&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k&rs=typed&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20m%C3%A1rcius%2015&rs=guide&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&add_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20m%C3%A1rcius%2015%7Cguide%7Cword%7C0
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20m%C3%A1rcius%2015&rs=guide&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&add_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20m%C3%A1rcius%2015%7Cguide%7Cword%7C0
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20m%C3%A1rcius%2015&rs=guide&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&add_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20m%C3%A1rcius%2015%7Cguide%7Cword%7C0
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20m%C3%A1rcius%2015&rs=guide&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&add_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20m%C3%A1rcius%2015%7Cguide%7Cword%7C0
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20farsang&rs=guide&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&add_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20farsang%7Cguide%7Cword%7C2
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20farsang&rs=guide&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&add_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20farsang%7Cguide%7Cword%7C2
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20farsang&rs=guide&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&add_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20farsang%7Cguide%7Cword%7C2


Tavasz: 

https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20tavasz&rs=gui
de&term_meta[]=dobble%7Ctyped&term_meta[]=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&add_ref
ine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20tavasz%7Cguide%7Cword%7C3 

Víz: 

https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20v%C3%ADz&
rs=guide&term_meta[]=dobble%7Ctyped&term_meta[]=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&a
dd_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20v%C3%ADz%7Cguide%7Cword%7C4 

Tél: 

https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20t%C3%A9l&rs
=guide&term_meta[]=dobble%7Ctyped&term_meta[]=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&ad
d_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20t%C3%A9l%7Cguide%7Cword%7C5 

Zöldségek: 

https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20z%C3%B6lds
%C3%A9gek&rs=typed&term_meta[]=dobble%7Ctyped&term_meta[]=j%C3%A1t%C3%A
9k%7Ctyped&term_meta[]=z%C3%B6lds%C3%A9gek%7Ctyped 

  

Logico primo, piccolo készségfejlesztő tanulójáték: szórakoztató fejlesztő feladatatok 
óvodásoknak. A játék fejleszti a vizuális észlelést, a szem- kézkoordinációt, téri relációt, 
időbeli relációt, feladattudatot, feladattartást, matematikai logikát.  A feladatkártyák tematikus 
csomagokra vannak bontva. A játék önellenőrzésre ad lehetőséget, a gyermek saját maga 
ellenőrizheti a megoldásait. Számfogócska, Nyelvi képességfejlesztő szinonimák, ellentétek, 
szórendező, Ovi-suli 1: színek, formák, idomok, Ovi-suli 2: sorrend, kiegészítés, színezés, Ovi-
suli 3: keresés, párosítás, megfigyelés; Beteg vagyok; Napirendem; Csuri az óvodában; Az 
utcán; Tavasz-nyár-ősz-tél, Négy évszak, Gyerekszoba, Állatok és növények 

Logico primo keret, Piccolo keret, Füzetek http://www.tessloff-babilon.hu/ 

Interneten letölthető lapok a játékhoz, otthoni játékkészítéshez 

https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=logico%20lapok&rs=typed&term_meta[]=logico%7C
typed&term_meta[]=lapok%7Ctyped 

  

Smart Games Játékok egyszemélyes logikai játékok : Castle Logic, Colur Code, Három 
kismalac, Camelot, Trükkös teher, Anti-virus, Bunny Boo, Noé Bárkája, Éjjel és nappal, Tojó 
toló, Tangram, Űrkaland 

SmartGames /Játszunk és fejlődjünk együtt/ Kreatív játék oldalról: 
https://www.kreativjatek.hu/smart-games-

https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20tavasz&rs=guide&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&add_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20tavasz%7Cguide%7Cword%7C3
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20tavasz&rs=guide&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&add_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20tavasz%7Cguide%7Cword%7C3
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20tavasz&rs=guide&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&add_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20tavasz%7Cguide%7Cword%7C3
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20v%C3%ADz&rs=guide&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&add_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20v%C3%ADz%7Cguide%7Cword%7C4
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20v%C3%ADz&rs=guide&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&add_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20v%C3%ADz%7Cguide%7Cword%7C4
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20v%C3%ADz&rs=guide&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&add_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20v%C3%ADz%7Cguide%7Cword%7C4
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20t%C3%A9l&rs=guide&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&add_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20t%C3%A9l%7Cguide%7Cword%7C5
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20t%C3%A9l&rs=guide&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&add_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20t%C3%A9l%7Cguide%7Cword%7C5
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20t%C3%A9l&rs=guide&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&add_refine=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20t%C3%A9l%7Cguide%7Cword%7C5
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20z%C3%B6lds%C3%A9gek&rs=typed&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&term_meta%5b%5d=z%C3%B6lds%C3%A9gek%7Ctyped
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20z%C3%B6lds%C3%A9gek&rs=typed&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&term_meta%5b%5d=z%C3%B6lds%C3%A9gek%7Ctyped
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=dobble%20j%C3%A1t%C3%A9k%20z%C3%B6lds%C3%A9gek&rs=typed&term_meta%5b%5d=dobble%7Ctyped&term_meta%5b%5d=j%C3%A1t%C3%A9k%7Ctyped&term_meta%5b%5d=z%C3%B6lds%C3%A9gek%7Ctyped
http://www.tessloff-babilon.hu/
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=logico%20lapok&rs=typed&term_meta%5b%5d=logico%7Ctyped&term_meta%5b%5d=lapok%7Ctyped
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=logico%20lapok&rs=typed&term_meta%5b%5d=logico%7Ctyped&term_meta%5b%5d=lapok%7Ctyped
https://www.kreativjatek.hu/smart-games-214?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhHPVxRiBMp_PBfWeaaWkm1So19C_HWu3cYKn85ipVZv32XzTY-Y9OsaAjPCEALw_wcB


214?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhHPVxRiBMp_PBfWeaaWkm1So19C_HWu
3cYKn85ipVZv32XzTY-Y9OsaAjPCEALw_wcB 

  

A LÜK készségfejlesztő játék, amely egyesíti magában a játék örömét és a tanulást. A Lük 
játék a tanuláshoz legfontosabb képességeket fejleszti megfigyelés, koncentráció, kitartás, 
problémamegoldó gondolkodás, számfogalom, figyelem, emlékezet. Ezáltal megkönnyíti az 
iskolakezdést is. A játék a feladatok megoldására motivál, önállóságra és önellenőrzésre 
nevel. A Mini LÜK a legkisebbeknek (2 éves kortól) a BAMBINO LÜK az óvodás 
korosztálynak ajánlott.  A füzetek sokféle fejlesztési területet dolgoznak fel: logika, 
matematika, szövegértés: Lombhullató, Már 6-ig számolok; Én is iskolás leszek; Marci és 
Marcsi ünnepel; Hangoztat, Nézz körül; Hasonlítsd össze; Számvágta; Képek és formák. 

https://mora.hu/konyv/csalafintasagok-szinekkel-es-formakkal-bambino-luk-
ldi116?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhEiOOT8DkKTdcjeaJDLkDrr2r9oiXNn0n
TYVVkZQYAjb5lh9hiUjcYaAqt6EALw_wcB 

  

Okoskocka fejlesztő kockajáték-család: Az eszköz célja a gyermekek mentális 
képességeinek maximális kibontakoztatása. Segít, hogy a szülők tájékozódjanak gyermekük 
fejlettségéről, a tehetség felismerésben és tehetséggondozásban egyaránt. Az eszközcsalád: 
Akusztikus észlelés; Anyanyelvi játék; Mese és szövegértés; Számolás; Tér- és időészlelés; 
Testséma; 

Okoskocka oldalról: http://okoskocka.hu/ 

  

Zárt Facebook csoport segítségével tudjuk tartani a kapcsolatot a szülőkkel. Játékos 
feladatokat ajánlunk a szülőknek az adott heti témának és az azzal kapcsolatos cél- és 
feladatrendszernek megfelelően. 

Egyéb facebook oldalak: 

Ovis Karan Tanya: Ez a csoport azért jött létre, hogy a szülők segítsék egymást ötleteikkel, 
tanácsaikkal. Az ovis gyerekek nap, mint nap csinálnak valami érdekeset: festenek, rajzolnak, 
kézműveskcednek, énekelnek, kreatívkodnak. Ezeket a „Jó gyakorlatokat”szeretnék 
egymásnak megmutatni a szülők. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218070793375477&set=pcb.26113753490994
53&type=3&theater&ifg=1 

  

 Mókás Tanítás Blog: 40 mókás benti játék; Lakásban is játszható, 25 mozgásos játék; 
Finommotorika fejlesztése tavaszi ötletekkel; Március 15. játékos történelem; Szociális 
kompetenciákat erősítő játékok; Mit kezdjünk a maradék csomagolópapírral?; 

https://www.kreativjatek.hu/smart-games-214?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhHPVxRiBMp_PBfWeaaWkm1So19C_HWu3cYKn85ipVZv32XzTY-Y9OsaAjPCEALw_wcB
https://www.kreativjatek.hu/smart-games-214?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhHPVxRiBMp_PBfWeaaWkm1So19C_HWu3cYKn85ipVZv32XzTY-Y9OsaAjPCEALw_wcB
https://mora.hu/konyv/csalafintasagok-szinekkel-es-formakkal-bambino-luk-ldi116?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhEiOOT8DkKTdcjeaJDLkDrr2r9oiXNn0nTYVVkZQYAjb5lh9hiUjcYaAqt6EALw_wcB
https://mora.hu/konyv/csalafintasagok-szinekkel-es-formakkal-bambino-luk-ldi116?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhEiOOT8DkKTdcjeaJDLkDrr2r9oiXNn0nTYVVkZQYAjb5lh9hiUjcYaAqt6EALw_wcB
https://mora.hu/konyv/csalafintasagok-szinekkel-es-formakkal-bambino-luk-ldi116?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhEiOOT8DkKTdcjeaJDLkDrr2r9oiXNn0nTYVVkZQYAjb5lh9hiUjcYaAqt6EALw_wcB
http://okoskocka.hu/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218070793375477&set=pcb.2611375349099453&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218070793375477&set=pcb.2611375349099453&type=3&theater&ifg=1


Finommotorika fejlesztése játékosan karácsonykor is; Bal vagy jobb? Tippek, trükkök, 
feladatok; Játékos tanulás a természet kincseivel; Saját készítésű játékok előnyei; 

https://mokastanitas.hu/blog/index/24 

  

Családinet.hu: Hírek, Gyermeknevelés Gyermek fejlődése: Ilyen bámulatos módon 
fejlesztik a gyermekeket a mondókák, ritmusok és a zene; Milyen viselkedést várhatunk a 
gyermektől a különböző életkorokban?; Játékos gyakorlatok, amelyekkel észrevétlenül 
fejleszthető az egyensúlyérzék; Hogyan lehet lekötni egy gyereket otthon, a legjobb otthon? – 
34 ötlet; Régi játékok kezekkel és ujjakkal, melyek észrevétlenül fejlesztik a finommotorikát; 
Barátkozás a matekkal: Így készíthetsz játékos számolót házilag; Gyermekeink fejlődése 4,5, 6 
éves korban. 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/ 

  

Gyereketető-Skillo.hu képességfejlesztés: Egy csoport édesanyáknak, tanítóknak, óvó 
néniknek. Képességfejlesztéssel kapcsolatos témák, gyermekeknek szóló játékötletek, 
nevelési szituációk, anyasággal kapcsolatos élethelyzetek: Játékok az örömteli és vidám 
iskolakezdésért; Homokozz otthon; Letölthető építőkártyák; Lebeg vagy elmerül? – 
játékötletek; Tavaszi színezhető játéktábla; Minden napra egy játék! 

https://www.facebook.com/Gyereketeto/ 

  

Képességfejlesztő Ötlettár blog: Hogyan takarékoskodj a vízzel? Évszakkártyák; Nyári 
útravaló (mini képességfejlesztő csomag ovisoknak); Alatt, fölött, mellett, között; Emlékszel? 
Nyomtatható memória kártya; Több-kevesebb-ugyanannyi állatokkal; Vonalvezetés 
gyakorlása- nyomtatható lapokkal; Játékos találós kérdések. 

https://www.facebook.com/KepessegfejlesztoOtlettar/ 

  

Játsszunk együtt! Játék ötletek óvodás gyermekeknek képességfejlesztéshez. Ovis 
játékötletek, ingyenes játékok, játéktár: Tavas, Nyár, Ősz,Tél; Nyomtatható húsvéti dekoráció; 
Élőlények vízben és vízparton; Nyomtatható játékok a foglalkozásokról; Nyomtatható játékok 
az időjárásról; Nyomtatható játékok az egészséges táplálkozásról; Gyümölcsös letölthető 
játék; Nyári játékcsomag; Válogatás évszakok szerint; 

https://jatsszunk-egyutt.hu/letoltheto-
jatekmappak/?fbclid=IwAR30Pcpmb1fyZaHDEp0_I4hI6IHxtoGAj1zGFU4tPcBqCIskFYWo
F1yCxk8 

  

https://mokastanitas.hu/blog/index/24
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/
https://www.facebook.com/Gyereketeto/
https://www.facebook.com/KepessegfejlesztoOtlettar/
https://jatsszunk-egyutt.hu/letoltheto-jatekmappak/?fbclid=IwAR30Pcpmb1fyZaHDEp0_I4hI6IHxtoGAj1zGFU4tPcBqCIskFYWoF1yCxk8
https://jatsszunk-egyutt.hu/letoltheto-jatekmappak/?fbclid=IwAR30Pcpmb1fyZaHDEp0_I4hI6IHxtoGAj1zGFU4tPcBqCIskFYWoF1yCxk8
https://jatsszunk-egyutt.hu/letoltheto-jatekmappak/?fbclid=IwAR30Pcpmb1fyZaHDEp0_I4hI6IHxtoGAj1zGFU4tPcBqCIskFYWoF1yCxk8


Otthoni fejlesztés, Kreatív fejlesztési ötletek gyerekeknek   

http://www.otthonifejlesztes.hu/category/altalanos_fejlesztes/ovisoknak-altalanos_fejlesztes 

  

Ovi-sok. Sok-sok óvoda. 

https://www.facebook.com/groups/1166721330008515/ 

  

neteducatio.hu: Relax mesék; Kreatív sarok; Gyors segítőség a szülőknek otthon tanuláshoz; 
Kreatív, szórakoztató vizuális ötletek;  Ingyenesen letölthető fejlesztő játék; Víz világnapi 
ötletek; Letölthető, nyomtatható sablonok; 

https://www.facebook.com/neteducatio.hungary/ 

  

Anyának lenni JÓ. Kreatív Ötlettár: Fejlesztő játékok; Nevelési cikkek, ötletek; 
Játékgyűjtemények 

https://www.facebook.com/kreativtanitas/?_ 

  

Kincsek és kacatok óvodáknak, szülőknek, gyerekeknek:  

https://www.facebook.com/KincsekEsKacatokOvodaknakSzuloknekGyerekeknek/?__tn__=%
2Cd%2CP-R&eid=ARC67rfkgV2FLhscJY7vjQDNyt9ToxGu-
9VkU1T17BrafmJ4VXswE5N_C4_UVBey9PAfMWnqZZT3RQjD 

  

Fejlesztők és gyógypedagógusok honlapja: segédlet pedagógusoknak, szülőknek: SNI- ami 
a bűvös betűszó mögött van; Megoldás a tanulási nehézségekre – dislexia; diszgráfia; 
diszkalkúlia; Ha fejlesztésre szorul a gyermek; Hasznos olvasmányok Autizmus, Dislexia, 
Sajátos Nevelési Igény; Iskola előkészítés játékosan;  

https://fejlesztok.hu/ 

  

OVI- ISI és DRÁMA OVI: Gondolkodás fejlesztése; Analógiás gondolkodás fejlesztése, Az 
inverz, illetve a divergens gondolkodás fejlesztése, Az analitikus-szintetikus gondolkodás, 
Kauzális gondolkodás fejlesztése; Emlékezet fejlesztése,  Verbális emlékezet, Vizuális 
emlékezet fejlesztése 

http://www.otthonifejlesztes.hu/category/altalanos_fejlesztes/ovisoknak-altalanos_fejlesztes
https://www.facebook.com/groups/1166721330008515/
https://www.facebook.com/neteducatio.hungary/
https://www.facebook.com/kreativtanitas/?_
https://www.facebook.com/KincsekEsKacatokOvodaknakSzuloknekGyerekeknek/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC67rfkgV2FLhscJY7vjQDNyt9ToxGu-9VkU1T17BrafmJ4VXswE5N_C4_UVBey9PAfMWnqZZT3RQjD
https://www.facebook.com/KincsekEsKacatokOvodaknakSzuloknekGyerekeknek/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC67rfkgV2FLhscJY7vjQDNyt9ToxGu-9VkU1T17BrafmJ4VXswE5N_C4_UVBey9PAfMWnqZZT3RQjD
https://www.facebook.com/KincsekEsKacatokOvodaknakSzuloknekGyerekeknek/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC67rfkgV2FLhscJY7vjQDNyt9ToxGu-9VkU1T17BrafmJ4VXswE5N_C4_UVBey9PAfMWnqZZT3RQjD
https://fejlesztok.hu/


http://ovi-isi.hupont.hu/5/emlekezet-fejleszto-jatekok?fbclid=IwAR37iMns3--
FWsPQkXFpPlycUBnfWx-HJwG2VhFBioqfg2IX-JGHrGIfA4I 

  

Könyvajánló: Fejlesztő kiadványok óvodásoknak, szülőknek:  

  

Libri könyves bolt: 

https://www.libri.hu/talalati_lista/?text=ovoda 

Krasznár és Fiai könyvesbolt: 

https://krasznaresfiai.hu/termekkategoria/fejleszto-kiadvanyok-
ovodasoknak/?product_count=48&product_orderby=rating 

  

Óvodások tankönyve I; Óvodások tankönyve II; Nagy óvodás könyvem; Színek óvodások 
számára; Az óvodáskor fejlesztőjátékai; Már óvodás vagyok; Szemfüles – Figyelemfejlesztő 
feladatok óvodásoknak; Pontról pontra óvodások akadémiája; Medvetalp játékos 
képességfejlesztő feladatlapok; Iskolába készülök játékos tesztfüzet óvodásoknak; 100 
Montessori fejlesztő gyakorlat óvodásoknak; Érzelmi intelligencia 35 játék gyermekünk 
fejlődéséhez; A gyermeki elme - Agyfejlődés, konfliktusok, támogató szülői stratégiák; A 
gyermek egészséges fejlődése; A gyermek pszichológiai fejlődése; Agytorna matematikai 
képességfejlesztő feladatok; Színezd ki és számolj Te is!; Lexi iskola előkészítő 
mesetankönyv; Lexi íróka; Lexi iskolás lesz; Difer fejlesztő füzetek; Fejlettségi szintmérő 4-5 
éves gyermekeknek; Boldogságóra készségfejlesztő kifestő és színező; 

  

Online képességfejlesztő játékok óvodásoknak 

  

Okos Doboz: Interaktív feladatokkal: Fűzd fel a nyakláncot; A síkidomok helye; Kisebb-
nagyobb, Kezdődik az almaszüret; Halkan vagy hangosan?; Miben segít a látásunk?; Kicsi 
vagy nagy?; Fő az egészség; Görbék vagy egyenesek?; Játékos anyagismeret; 

https://www.okosdoboz.hu/jatekok 

Learningapps: Memória játék 5-7 éveseknek; A répa mese; Hol hallod a hangot? Misi 
Mókus; Márton napi memória játék; Jobb-bal differenciálás; Zöldség- gyümölcs válogatás; 
Keresd meg az árnyékát; A három kismalac és a farkas; Bogyó és Babóca mátrix; Napirend; 
Téri tájékozódás; Foglalkozások; Színrács; Színek szerinti válogatás; Tűzoltás; Ellentétek 
kavalkádja; A hét napjai; Mi miből készül? Számok és mennyiségek 

https://learningapps.org/10035810 

http://ovi-isi.hupont.hu/5/emlekezet-fejleszto-jatekok?fbclid=IwAR37iMns3--FWsPQkXFpPlycUBnfWx-HJwG2VhFBioqfg2IX-JGHrGIfA4I
http://ovi-isi.hupont.hu/5/emlekezet-fejleszto-jatekok?fbclid=IwAR37iMns3--FWsPQkXFpPlycUBnfWx-HJwG2VhFBioqfg2IX-JGHrGIfA4I
https://www.libri.hu/talalati_lista/?text=ovoda
https://krasznaresfiai.hu/termekkategoria/fejleszto-kiadvanyok-ovodasoknak/?product_count=48&product_orderby=rating
https://krasznaresfiai.hu/termekkategoria/fejleszto-kiadvanyok-ovodasoknak/?product_count=48&product_orderby=rating
https://www.okosdoboz.hu/jatekok
https://learningapps.org/10035810
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