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Koronavírus idején 
Mindennapos Testnevelés  

1-4.osztály/ 11. hét: 2020. május 25 -29-ig 
 
Nap 
 

 
Téma 

 
Feladat 

 
Kész? 

 
H

ét
fő

 

Tested a 
hangszered 

 
 

 
 

 

Végezd el a * lenti mozdulatsort a 
következőképpen: 
1,Az első kettő 4 ütem ismétlése 10x, 
2,A második kettő 4 ütem ismétlése 10x, 
3, Mind a négy 4-es ütem összekötve, 10x. 
4,Ha jól megy, próbáld gyorsabban és még 
gyorsabban. 
Mindig lassan kezd és mondd hangosan a 
számokat, amíg tanulod a sorozatot :  
                  „egy-két-há’-négy”. 
5, Találhatsz ki saját testzenét is. 
Többen együtt alkothattok zenekart! 

Sikerült végig 
megtanulnod?  
 
Sikerült gyorsabban is 
végezned? 
 
Tetszett a hangzása? 
 
Alkottál saját verziót! 

 
K

ed
d 

 
Kaszkád 
(3-labdás ) 
 
Első hét –első 
labda 
 

  
 
 

Eszköz: tenyérnyi, nem nagyon pattogó labda, 
vagy gömbölyű zokni gombóc. 
Alapfigura gyakorlása egy labdával, 
gombóccal. Instrukciók: 

- ha lehet, tükörrel szemben gyakorolj, 
- állj úgy, hogy két tenyered felfele néz, 

egyikben van a labda, a másik várja 
-  dobd fel a labdát lazán, másik kézzel 

kapd el, 
- a szemeddel kövesd a labdát, a kezed 

érezze, 
- fogadó oldali kéz ne emelkedjen, úgy 

essen bele a labda, 
- felkar a test mellett, alkar mozog csak. 

*Videó lent.Minden nap5-10 percet próbáld. 
Jövő héten innen folytatjuk 

Hány percet 
gyakoroltál? 
 
Sokszor ejtetted el. 
 
Hányszor sikerült 
feldobni leejtés 
nélkül? 

 
S

ze
rd

a 

 
Egy perc és 

nyersz  
nap 

 
 

 
 

  
 

Mindig 1 perc van a feladatra 
1,Érmepöckölés: 
Padlón, asztalon vagy egy sima felületen 
rajzolj egy kis kört, vagy X et, vele szembe 30 
cm-re, húzz egy vonalat, vagy tegyél le egy 
madzagot. Próbálj meg minél többször 
átpöckölni az indító jeltől az egyenesen egy 
érmét (pl.:10,20,50100 vagy 200Ft-os).  
2.,Radír, csoki vagy keksz kapkodó. 
Eszközök: tálca vagy könyv. 
Helyezz egy lapos tárgyra egy kis darab 
eszközt. Fogd meg a két szélén. Dobd fel a 
tartóeszközzel a kis tárgyat, amíg az repül, 
fordítsd át a dobóeszközt, majd kapd el az 

 
 
 
 
 
 
Sikerült a vonalon 
átjuttatni az érmét? 
Ha igen, hányszor? 
 
 
 
 
Sikerült elkapnod a 
kis tárgyat? Többet is? 
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érkező tárgyat. Ha sikerül helyezz rá még egy 
kis tárgyat és újra próbálkozz. 
3.,Szarvépítő: 
Eszköz:3-5 db pl.keksz, vagy játékkocka, stb. 
Helyezz a homlokodra egy kekszet, úgy, hogy 
felfele nézel. Ha sikerül megtartani, tegyél rá 
újabb darabot. Addig növeld a darabszámot, 
amíg el nem dől a torony. 
Ha keksszel dolgoztál, és engedik a szüleid, a 
végén megeheted. 
Többen is játszhattok. Minden kihívást 2-3 
sor próbálj ki. *segítő képek 

Ha igen, hányat? 
Mivel játszottál? 
 
 
Hány darabos 
toronyig jutottál? 

 
C

sü
tö

rt
ök

 

 
„Ütögetős 
variációk” 

nap 
 

 
Szem-kéz 

koordináció, 
Kooperáció 

 
 
 

Bent: Keress egy párt, vagy egyedül is 
próbálkozhatsz. 
Eszköz pl.: - Ütő: Tálca nagy alapú füzet, 
párna .     - Ütnivaló: zokni gombóc, kis labda,                  
gömbölyű papírgalacsin, léggömb.        
Kint: Tollas, tenisz, ping-pong. Feladat:  
1, Ütögesd az ütőddel, az ütnivalót felfele, 
leesés nélkül.(Dekázás.) 
2, Ütögess először kicsit majd egyre 
magasabbra, legalább1-4 fokozatban, majd 
ugyanígy csökkentsd a magasságot. Próbáld 
folyamatosan. 
3,Társsal szemben próbáljátok minél több 
átütést végrehajtani, úgy, hogy a csak az 
ütővel ütitek az eszközt és az nem ér földet. 
Ha nincs társad, fallal szemben próbálkozz! 

 
Milyen eszközöket 
használtál? 
Bent, vagy szabadban 
játszottál? 
 
 
 
Mennyi volt a legtöbb 
dekázásod? 
 
Hány fokozatig 
jutottál ejtés nélkül? 
 
Mennyi volt a sikeres 
átadásotok? 

 
P

én
te

k 

Gyereknapi 
bolondozás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1, Öltöző-vetkőző akció: 
Mérd le, hogy 2perc alatt hány ruhadarabot 
tudsz magadra venni. 
Mennyi idő alatt tudod ezeket levenni 
magadról? 
Mennyi idő alatt hajtogattad össze és tetted a 
helyére? 
2, Almatorony: Keress 4-5 szép almát! 
Építs tornyot belőlük. 
3,Almafaló: Tegyél egy almát egy tál vízbe és 
próbálj beleharapni 3-4-et úgy, hogy kézzel 
nem érsz hozzá. 
4, Ceruzaborító: Állíts egy ceruzát egy asztal 
végére és 50 cm –ről próbáld elborítani, 
gurítással, vagy csúsztatással, egy kisebb 
tárggyal. Pl.: üveggolyó, játékautó, ping-pong 
labda, radír, dobókocka. Kint: kavics. 
5.Vízszinttartó: Állj olyan helyre, ami nem 
baj, ha vizes lesz. Tölts meg vízzel egy 
poharat. Guggolj le és állj fel 10x, úgy, hogy 
ne löttyenjen ki a víz a pohárból. 
A végén meg is ihatod. 

 
Hány ruhadarabot 
vettél fel? 
Meddig tartott 
levenni? 
Hány percig 
hajtogattál,pakoltál? 
 
Hány almából állt a 
tornyod? 
Mennyit sikerült 
harapnod? 
 
Hány gurításból 
sikerült a ceruzát 
eldöntened? 
 
 
Sikerült kilöttyentés 
nélkül a feladat? 
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*Hétfő 
Az első kettő 4 ütem :    A második kettő 4 ütem: 

             
Együtt mind: 

 
Jelmagyarázat: 

  Mozdulat-kulcs   

     
Toppants! 

„Topp” 
Tapsolj! 
„Taps” 

Csapja térdedre! 
„Csap” 

Csettints! 
„Csett! 

Kiálts! 
„Héjj” 

 
*kedd   
videó:   https://zsonglor.csokavar.hu/videos/mp4/cascadeoneball.mp4 
 
*szerda 
Érempöckölős: 

   
Kakpdó: 

         

keksztorony: 

         

 

Mozogjatok minél többet! 
Kitartás! 


