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Koronavírus idején 
Mindennapos Testnevelés  

1-2.osztály/ 6. hét: 2020. április 20 -24-ig 
 
Nap 
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Feladat 
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„Vakvezető-nap” 
 

 

-Keress egy üres palackot, tegyél bele apró 
tárgyakat (pl. üveggolyó, gyöngy, babszem, 
pénzérme stb.). 
A társad kösse be a szemed egy sállal, 
forgasson meg, majd vezessen végig a 
lakáson, vagy az udvaron úgy, hogy rázza a 
palackot és te követed a hangot! 
3 perc után cseréljetek. 
Mindenki 3-3 x kerüljön sorra. 
Vigyázzatok, senki ne sérüljön meg!  

 
Mikkel töltötted a 
palackot? 
 
Írd meg kérlek! 
 
Milyen érzés volt, 
hogy nem láttál 
semmit? 
 

 
K
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„Kódos 
keresgélő” -nap 
 

Gyűjts össze különféle tárgyakat! A kódot a 
dobókocka mutatja. 
Vegyél elű egy dobókockát! 
Mindig kettűt dobj! 
1. dobás: Ennyi tárgyat kell keresni és 
gyűjteni. 
2. dobás: Milyen tárgyakat gyűjts össze. *kód 
Legalább 5x dobj! Többen is játszhatjátok!  
A játék végén mindent vigyél vissza a helyére! 
 

 
Mik voltak kódjaid? 
(pl.5,1) 
Küld el nekem! 
Többet is 
játszhattok! 
Mennyi idő alatt 
pakoltál vissza 
mindent a helyére? 

 
Sz

er
da

 

 
Föld napja: 
 

Keress egy nagy üres takarónyi padlófelületet 
a lakásban! 
Gyűjts össze különféle tárgyakat (pl.: plédet, 
párnákat, plüssöket, takarókat stb.), és rakj ki 
belőle egy akkora fát, ami elfér a területeden. 
 
Udvaron is végezhető a feladat ( pl.botokkal, 
kavicsokkal,virágokkal, stb.). 

 
Írd meg, hogy hol 
készült a fád és 
miből! 
 
Küldhetsz képet az 
alkotásodról. 
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„Célzós 
memória” nap 

 
 

Jelölj ki 5 céltpontot (pl, párna, kanapé, 
küszöb, fotel, ágy, játékautó, tankönyv stb.). 
Rajzold, vagy írd le 1-1 lapra a tárgyakat. 
Tedd egy letakart tálba a cetliket!  
Húzz hármat és tedd sorba magad elé!  
15 másodpercig nézd, majd takard le őket. 
Emlékezetből próbáld sorrendben eltalálni a 
célpontokat, zokni gombóccal. 
Legalább 4x próbálkozz. 
Ha van társad, váltva végezzétek! 
 

 
Sikerült valamit 
eltalálni? 
 
Jól emlékeztél a 
dobási sorrendekre? 
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*kedd 

Kód Hozni való tárgy jellemzője 

 olyan tárgy, amivel írni lehet 

 puha tárgy 

 szögletes tárgy 

 ruhadarab 

 egyszínű 

 kicsi 

 

 

Mozogjatok minél többet! 

Vigyázzatok magatokra! 

 
#maradjotthon 
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„Kész átverés 
nap” 

Fogd meg egy testrészedet (pl. orr), de egy 
másik testrészed nevét mond (pl.boka)! 
A társad azt a testrészét érintse, meg amit te 
mondtál, de ő is egy újabb, másik testrészt 
mondjon ki. Újra te jössz! Folytassátok így 
felváltva! Mindenki 6-6x kerüljön sorra! 

Nevessetek sokat! 

Melyik testrészeidet 
érintetted? 
Miket mondtál te? 
Írd meg! 
 


