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Koronavírus idején 
Mindennapos Testnevelés  

1-4.osztály/ 8. hét: 2020. május 4 -8 -ig 
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„Amőba nap” 
 

 
 
 

Bent és kint is játszható.  
Építs kötéllel, lapokkal vagy rajzolj egy 3x3 - as 
négyzethálót a szoba, vagy udvar egyik végébe.  
Bent minél messzebb, kint legalább 10 lépésre 
helyezkedj el a pályától. 
Készíts elő 3-3 egyforma eszközt (labda, sál, 
zokni, plüss, kő, kisautó, üres palack). 
Ha egyedül játszol, egyszer egyik egyszer másik  
tárggyal haladj a játékmezőig. 
Ha ketten játszotok, váltva menjetek. 
*játékszabály lent. 
5 menetet játsszatok, mindben másképp lehet 
haladni: 
1. futás; 2. háttal séta; 3.páros lábon szökdelés; 
4.oda jobb-vissza bal lábon szökdelés; 5. Joker 
(szabadonválasztott). 

 

 
Milyen tárgyakat 
választottál? 
 
Melyik tárgy vagy 
ki nyert? 
 
 
Mi volt a Joker 
haladás? 
 

 
K

ed
d 

„Székes” nap 
 

  
 

1, Készíts elő egy stabil erős széket, vagy 
széknek látszó tárgyat. Végezd el a következő 
gyakorlatokat. Minden gyakorlatot 1 percig 
végezz.  
- Fusd körbe a széket, 3-3 x oda-vissza. 
- Bújj át a szék alatt, majd mássz át rajta; 
- Ülj le a székre, majd áll fel folyamatosan; 
- Ugrálj körbe a szék körül terpesz-zár 
szökdeléssel 3 körönként másik irányba, 
- Összegömbölyödve ülj a székre, majd nyújtsd 
ki kezed, lábad. Ismét gömbölyödj össze és 
nyúlj ki felváltva; 
- Hasalj a székre, lógasd le kezed, lábad a földre. 
Emeld a kezed, lábad vízszintesig (Superman), 
majd ereszkedj vissza. 
2, Pulzusmérés:  
- Tedd a kezed a szívedre, 
- számold meg mennyit dobban a szíved 15 
másodperc alatt. 
3x  végezd el a feladatsort!  
2 perc pihenő legyen a körök közt. 
Az utolsó kör után nyújtózkodj ,járj körbe 
óriásjárással 2 -3 percig. 

 
 
 
 
Melyik volt a 
legnehezebb 
gyakorlat? 
 
Melyik volt a 
kedvenc feladatod. 
? 
 
 
 
 
Írd le a pulzus 
eredményeidet: 
1. 
2. 
3. 
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*Hétfő 
  „Amőba” alapjátékszabály: A játékosok felváltva helyeznek egy-egy jelet a tábla valamelyik, még 
üres négyzetébe. Mindenki a saját jelével játszik. Az nyer, akinek sikerül saját jeleiből hármat egyenes 
vonalban - vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan - egymás mellé helyeznie. Mikor mindhárom 
eszközt elhelyezték a játékosok, de senkinek nem alakult ki sora, a saját tárgyát áthelyezhetik váltva 
bármelyik üres mezőbe, a kiinduló helyre visszatérés után. Addig folytatódik a játék, amíg egyik 
eszközből ki nem alakul hármas sor. 

Segítő kisfilm: https://www.youtube.com/watch?v=opqe6QRfqeM 

(Ha végeztetek: Papíron , vagy online is kipróbálhatjátok a játékot  
http://b11.hu/amoba/b11_amoba_laptop_jatek.htm 
http://jatek.gyujtemeny.net/online-jatek/amoba.php )       
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„Mozgáslánc” 
nap 
 
  

Ketten vagy többen végezzétek. 
- Mutass egy mozdulatot!  
-A következő résztvevő utánozza a 
mozdulatodat és tegyen hozzá egy új 
mozdulatot! 
- A következő folytassa újabb elemmel a 
sort! 
- Addig folytassátok, amíg valaki el nem 
téveszti a sorozatot. 
Legalább 5 mozdulatláncot láncot alkossatok! 
Mozdulatötletek: taps, intés, fejvakarás, 
csettintés, nyelvnyújtás, forgás, guggolás, lépés, 
szökkenés, kacsintás, puszi dobás, fülhúzás stb.) 

 
Hány elemő volt a 
leghosszabb sor? 
 
Írd meg a kedvenc 
sorozatodat! 
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„Poharas nap” 
Ritmus 

 
 

Keress egy műanyag, vagy papírpoharat! 
Tanuld meg a *lenti ritmusgyakorlatot! 
1, Lassan kövesd a leírást 5-6x 
2, Próbáld fejből! 5-6x. 
3, Próbáld mondókával (pl.:Megy a hajó Dunán) 
2-3x 
4,Keress egy lassabb számot, vagy a kedvenc 
zenéd. Próbáld arra! 
Több napig próbálgasd a lépéseket! 
Ne add fel! 
(Ha van kedved: 5, Találj ki saját ritmussort!) 

 
Hányadik lépésig 
jutottál! 
 
Melyik mondókát 
választottad? 
 
Mi volt a kedvenc 
zenéd? 
Alkottál saját sort? 
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„Madarak és 
fák” 

napja 

1, Kirándulj, sétálj, mozogj a szabadban!  
Halgassd a madarakat! Csodáld a fákat! 
(2, Légy szabad , int a madár: 
Táncolj  
Pingvintánc: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
m1XRoYUqVs&list=PLxZulh_mecdky1cfdeQGMuo1Iijt-
O4p_ 
Kacsatánc 
https://www.youtube.com/watch?v=asQkitiSQZA   ) 
 

 
Merre jártál? 
 
Mivel töltötted az 
időd a szabadban? 
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* Csürörtök 

 

 

Mozogjatok minél többet! 

Kitartás! 
#maradjotthon 


