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Koronavírus idején 
Mindennapos Testnevelés  

1-4.osztály/ 9. hét: 2020. május 11 -15-ig 
 
Nap 
 

 
Téma 

 
Feladat 

 
Kész? 

 
H

ét
fő

 

„Kigabalyító” 
nap 

(kooperáció) 

 

Kellékek: 2db kötél + szék, bot, fa vagy társ. 
Álljatok szembe a székkel, vagy a társsal, és a 
következő módon rögzítsetek 2 db kötelet a 
csuklótokon, vagy a segítő eszközön. 
Szabályok:- Tilos kihúzni a csuklót a kötélből! 

      - Tilos elvágni a köteleket! 
Próbáljatok kiszabadulni!  
Ha nem megy 5 perc után sem: 
*Megoldás lent/kép vagy videó. 
 

Sikerült kigabalyodni 
segítség nélkül? 
 
 
 
 
Ha segítséggel: 
Mennyi idő alatt? 
 

 
K
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„Küzdő nap” 
 
(tolások, húzások, 
cselezések) 
 
  

 

Keress egy társat! 
Jelölj ki egy kb.1,5mx1,5 m-es négyzetet, 
vagy 1,5 m átmérőjű kör alakú területet, a 
lakásban vagy szabadban. 
1,Húzzátok, toljátok a * lenti 4 módon 
egymást 1-1 percig, vagy mérjétek stopperrel, 
mennyi idő alatt sikerül kitolni, vagy kihúzni 
valakinek a másikat a területről. Legyen 
mindig egy visszavágó is. 
2, Eszköz: 4db csipesz, vagy 4 db zokni. 
Csíptessétek a csipeszeket hátul a pólótokra, 
vagy tűrjétek a nadrágotokba zoknikat, 
kilógatva. Álljatok szembe egymással! 
Próbáljatok a társatok háta mögé kerülni és 
megszerezni a tárgyakat a másiktól! Kinek 
sikerül előbb mindet begyűjteni? A győztes 
egy pontot kap. Jöjjön visszavágó. Addig tart a 
játék, amíg valaki 3 pontot szerez. 

Hányszor nyertél? 
Mennyi idő alatt nyert 
valaki? 
 
 
 
 
Milyen eszközzel 
játszottatok? 
Hány pontot 
szereztél? 
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Üvegforgató-nap 

(gimnasztika) 
 
 
 
  

Tegyél le körbe 8 különböző színű tárgyat. 
A kör közepére tegyél egy palackot. 
Forgasd meg, és amelyik színre mutat a 
kupak, amikor megáll, a színhez tartozó 
gyakorlatot végezd el. Forgass legalább 10x. 
* Szín-feladat, lent a táblázat alatt. 
Többen is játszhatjátok. Más feladatokat is 
kitalálhattok. 

Melyik színhez 
milyen tárgyat 
választottál? 
 
Miket forgattál? 
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Zónázó nap 
Nagymozgás 

 
 

Jelölj ki 4-6 zónát a lakásban (szobák, folyosó, 
lépcső stb.), vagy az udvaron. A zónákban a 
nap során csak az általad kitalált módon 
haladj. Választható haladási módok pl.: 
négykézláb, pókjárás, tyúklépés, törpejárás, 
egy lábon szökdelés, hátrafele járás, 
lábujjhegyen járás, békaugrás stb. 

Mik voltak a zónáid? 
 
Melyik haladás 
tartozott hozzájuk? 
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*hétfő:   https://www.youtube.com/watch?v=6Hl2ekkyf-s     
 
 
 
 
 
*kedd 
 
 
 
 
 
* szerda 

Kék Fuss egy nagy kört! 
Piros 10 db felülés. 
Zöld Ugrálj páros lábon egy percig, vagy egy nagy kört 
Sárga Guggolj le és ugorj fel minél magasabbra. 10x 
Fekete Szupermen fél percig. 
Fehér Terpesz-zár szökdelés.  10x. 
Barna Egy lábon állás fél percig 
Szürke Egy nagy kör indiánszökdelés 

 
Mozogjatok minél többet! 

Kitartás! 
 

#maradjotthon 
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Kendő kapdosó 
nap 

 
(koordináció, 

kondíció) 

Eszköz: Könnyű kendő, vagy rongy. 
1,Dobd fel a kendőt és végezd el a trükköket, 
mielőtt elkapod: 
-fordulj körbe magad körül 1x,  
- tapsolj 1x,  - tapsolj 1x a hátad mögött,  
 - guggolj le és állj fel,  - ülj le és állj fel,  
- hasalj le és állj fel, - ugorj fel és a levegőben 
kapd el.  Minden trükköt 5x próbálj elvégezni! 
2, Párban: 
Szembe álljatok egymással egy vonal két 
oldalán.  
1. kör: Mindketten egyszerre dobjátok fel a 
kendőtöket és fussatok át a másik oldalra, 
kapjátok el a másik kendőt! Akinek sikerül, 
kap egy pontot. 2. kör: Lépjetek mindketten 
egy kis lépést hátra a vonaltól és ismételjétek 
meg a feladatot. Egy pont jár ha elkapod. 
Körönként lépjetek egy újabb lépést hátra. 
Legalább 5-8 kört végezzetek.  
Válassz a két feladat közül. Mindkettőt 
elvégezheted. 

 
Melyik feladatot 
választottad? 
 
Melyik volt számodra 
a legnehezebb trükk? 
 
 
 
 
 
 
Hány kört sikerült 
teljesíteni? 
Hány pontot szereztél! 


