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Koronavírus idején 
Mindennapos Testnevelés  

1-4.osztály/ 10. hét: 2020. május 18 -22-ig 
 
Nap 
 

 
Téma 

 
Feladat 

 
Kész? 

 
H

ét
fő

 

Ugrálóra-nap 
 

Bent: Készíts egy óraszámlapot, amibe 
beleférsz fekve, magastartással, úgy, hogy a 6 
órát mutatsz. 
Eszköz ötletek számlaphoz: lapok ráírt 
számokkal, számok zoknikból, játékokból 
(kocka, Legó, kisautó, játékállatok stb.) 
kirakva. 
Kint fűben eszköz ötletek: botokból, kövekből 
rakd ki a számlapot. 
Kint kövön, kavicson vagy betonon: krétával, 
vagy bottal rajzolj számlapot. Kőből, botból, 
növényekből rakd ki a számokat. 
- Bemelegítés (Csak bent, vagy fűben): 
feküdj az óra közepére és a kezeiddel az 
órát, lábaiddal a percet mutasd! Időpontok: 
6:00, 2:45, 8:10,9:00,11:35. 
- Fő rész: Állj a kör közepére és ugorj 
terpeszbe, hogy bal lábad az órára, jobb a 
percre kerüljön. Időpontok: 2:10,10:40, 
5:25,8.20,4:00. 
- Levezetés: Állj a kör közepére. Egyik 
kezed legyen a kismutató vállra tartással, 
másik kezed nyújtva a nagymutató.  
Időpontok: éjfél, fél hat, háromnegyed 
kettő, negyed tíz, dél. 
-Joker: bármilyen módon mutass 3 
időpontot, és mondd meg, hogy mit 
mutattál. 
Ha van társad, ő is mutasson időpontot és 
találd ki. 

 
 
Hol végezted el a 
feladatot? 
 
 
Sikerült a pontos 
időket mutatnod? 
 
 
 
Mik voltak a Joker 
időid és hogy 
mutattad be? 
 
 
 
Ha volt társad miket 
mutatott és hogyan? 
 
 
Sikerült megfejtened? 
 
 
 

 
K

ed
d 

Agypihentető és 
mini-koreográfia 
nap 
 
 

 

Ma pihentető, agyfrissítő gyakorlatokat 
kaptok. 
Kövessétek a lenti videókat. 

1. Az első videón utánozzátok a lányt. 
2. Találjatok ki saját trükköt, kézzel, 

lábbal, vagy más 
mozgáskombinációval. 

3. A második videón kicsit pörgessétek 
fel a hangulatot. 

4. Kitalálhattok a zenére saját 
koreográfiát. 

Amelyik tetszik, többször is csináljátok végig. 

Melyik tetszett 
jobban? 
 
Sikerült valamelyik 
videót követni? 
 
Találtatok ki 
mozgáskombinációt, 
vagy koreográfiát? 
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*kedd 
1.videó https://www.youtube.com/watch?v=bgvWP8GLf0Q&feature=share 
2.videó https://www.youtube.com/watch?v=9HtRyc3ixrc&feature=youtu.be 
 Csütörtök 
https://www.youtube.com/watch?v=tgU3KbEZeWk&feature=share 
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Harcos-célzós 

nap 
 
 

 
 
 

Keress egy társat! Építsetek két erődöt (pléd, 
lepedő, fotel, szék stb., minél messzebb 
egymástól egy szobában. 
Kertben keressetek bokrot, fát, rejtekhelyet. 
Ha van társad, egymás ellen csatázzatok. 
Ha nincs, akkor párnákat, plüssöket vagy 
kisautókat helyezz el célpontnak. 
Eszköz: 5db zokni gombóc fejenként. 
Kertben legalább1-1 labda fejenként. 
A csata rajtra indul:  
Próbáljátok eltalálni az ellenfelet, vagy a 
célpontot. Ha társsal játszol, kerüld el, hogy 
találat érjen. 
Ha egyedül, minél több pontos találatod 
legyen. 
10-15 percig harcoljatok legalább. 
Családdal csapatokat is alakíthattok. 
 

Egyedül, vagy társsal 
játszottál? 
 
Hány dobásból hány 
pontos találatod volt. 
 
Te kaptál több 
találatot, vagy te 
találtál többször? 

 
C

sü
tö

rt
ök

 

 
Ujjtorna és 
ritmus nap 

 

 
 
 

 

1,Keressetek egy párt, vagy tegyetek 
magatokkal szembe mellkas magasságba két 
színes pöttyöt, vagy az átrajzolt, kivágott 
kéznyomotokat. 
A következő szembetapsolós mozdulatokból 
rakjatok össze egy 4-8 elemű taps-sort! 
Elem példák: szembe páros egyenes taps, 
szembe páros kereszt taps, szembe kereszt 
jobb vagy bal kezes taps, szembe egyenes 
ököl érintés, szembe kereszt ököl érintés, 
szembe egyenes egyik ököl, másik kereszt 
érintés, stb. 
Találhattok ki saját ötletet. 
Minden szembe összeütés között végezzetek 
egy tapsot.  
Ha kész a sor és jól megy emlékezetből, 
folyamatosan, akkor végezzétek: hónapok 
sorolásával, vagy mondókával, zenére, vagy 
saját költeményre. 
2. Kövessétek a lenti videót 

Miből állt a 
sorozatod? 
 
Sikerült 
memorizálnod? 
 
Mivel sikerült 
összekapcsolni 
ritmusra? 
 
 
 
 
 
 
 
Sikerült a kéztornát 
követned? 

 
P

én
te

k Vadász nap 
 

 

Ma a szabadban töltsétek a mozgásidőt, ha az 
időjárás engedi. 
Próbáljatok a lenti táblázatból mindent 
„levadászni”.  
Majd a keresés után végezzétek el a 
gyakorlatokat! 

Mennyit sikerült 
levadászni? 

Minden gyakorlatot 
elvégeztél? 
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* péntek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mozogjatok minél többet! 
Kitartás! 

 


