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Koronavírus idején 
Mindennapos Testnevelés  

1-2.osztály/  1.hét  : 2020. március 16-20-ig 
 
 

 
Nap 
 

 
Téma 

 
Feladat 

 
Kész? 

 
H

ét
fő

 

 
 
 
Állatos nap: 
nagymozgások 

Készítsetek akadálypályát! 
(szülővel közösen) 
Eszközök: plüssök, játékok, 
párnák. 
Másszatok, kússzatok, mint a 
kígyó, kutya, medve, nyuszi, 
kacsa. 
Mérjétek le melyik állat 
utánzásával teljesíted a 
leggyorsabban!  

Írjátok le az 
időeredményeket! 
Ki nyert? 
Rajzold le a pályát! 
Küldhetnek a szüleid, 
képet amint teszteled 
pályád! 

 
K

ed
d 

 
„Ugra-bugra” nap: 
Rugalmasság 

Készítsetek ugróiskolát! 
Eszközök:  

- lakásban: spárga, madzag, 
Legók, fakockák. 

- kint: kréta vagy botok. 
Szabály:* 

 
Készíts rajzot az 
ugróiskoládról! 
Készíthettek felvételt, 
arról, ahogy játszol! 
 

 
Sz

er
da

 

 
 
 
 
 
„Zsonglőr nap” : 
Egyensúly, 
Szem-kéz koordináció 

1,Tegyél egy párnát, könyvet vagy 
babzsákot a fejedre és járd be a 
lakást, úgy hogy minél 
kevesebbszer essen le fejedről. 
2, Dobj fel egy kis plüsst, vagy 
babzsákot, majd kapd el ! 10x 
Mielőtt újra elkapod: 
- tapsolj amennyit bírsz;  10x 
- vakard meg a fejed;  10x 
- dobj egy puszit;     10x 
- settints mindkét kezeddel; 10x 
- rajzolj egy számot a levegőbe;10x 
- rajzold a neved kezdőbetűjét a 
levegőbe; 10x 
- Joker: találj ki saját trükköt. 10x 

Hány percig bírtad 
legtovább elejtés 
nélkül? 
 
Melyik volt a kedvenc 
trükköd? 
 
Mit találtál ki 
 „Joker” -nek ? 
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„Jósló nap”: 
 
Járásegyensúly 

Játszhatjátok a lakásban, vagy 
szabadan is. 
Dobj, vagy guríts el egy tárgyat 
óvatosan! Tippeld meg, hogy hány 
tyúklépésre állt meg tőled! 
Most mérd le. 
Kérd meg a szüleidet, vagy 
testvéredet, hogy ő is tippeljen. 
  

Mérjétek le 
tyúklépéssel, hogy ki 
tippelt jobban?  
Ha egyedül tippeltél, 
hány lépést tévedtél? 
Milyen tárggyal 
játszottál? Mennyi volt 
a legtöbb lépés, amit 
meg kellett tenned? 

 
P

én
te

k 

 
 
 
„Joker nap” 

Válassz egy játékot, vagy mozgást! 
Kérd meg egy családtagod, hogy 
játsszon veled valamit’ 
Fogócska, Bújócska, 
Versenyfutás, Kerékpározás, 
Kirándulás, Labdázást, Foci, 
Ping-pong. 
Többet is választhatsz’ 

Mit választottál?  
Rajzold le! 
 
Készíthettek 
felvételeket is. 

 
 Ugróiskola: A krétával rajzoljuk meg a pályát az aszfaltra, vagy építsünk tárgyakból 

hasonlót. 

 
Játékszabály: Többen is játszhatják a játékot. Mindenki fog egy kavicsot, zokni gombócot, 
vagy plüsst. A kezdő álljon a pálya elé majd ügyesen dobja bele a tárgyat az első négyzetbe. 
Ha sikerült, ugorja át, haladjon előre két lábon ugrálva az ugróiskola végéig, majd 
forduljon vissza. A tárgyas négyzetből vegye fel a tárgyat, mielőtt beleugrik, majd haladjon 
tovább. Aki kiért az ugróiskolából ismételje a következő négyzetbe dobva a tárgyat.  Ha 
nem sikerül beledobni a négyzetbe, akkor a másik játékos jön. Addig játsszatok újra, amíg 
az összes négyzettel el nem végezte mindenki a feladatot. 
 


