A digitális munkarend lehetőségei az óvodában:
Készítette:
A Győr- Moson- Sopron Megyei
óvodapedagógus szaktanácsadói munkaközösség
2020.05.09.

Játékötletek háztartási eszközök felhasználásával, a
szabadidő hasznos eltöltésére
Műanyag pohár, gyöngy, pipaszurkáló, szívószál
felhasználásával

Fűzz,megfelelő mennyiségű gyöngyöt a pipaszurkálóra.

X + Y = XY

Ügyességi, fújó, szívó játékok

1 per alatt, szívószállal, ki tud többet felszívni?

Melyik pohárba gurul a pingpong labda?

A fújás és a szívás erősségének gyakorlása, mely a logopédiai fejlesztést segítik.

Játékok válogatása formák, színek szerint

Játékok, vagy gombok,vagy pomponok szétválogatása szín , forma, szám szerint.

Műanyag palackokból és kupakokból

Csavaró játék . Keresd a párját!

Horgász játék bottal, szűrővel, főzőkanállal.

Kapd el a kupakot!

Sorba rendezés a megadott kép szerint.

Keresd az összetartozókat!

Játék óra.

Mi van előtte?

Mi van utána?

Vizes játékok

Horgász játék lábbal.

Labdafújás

Hajtogatások
https://hu.pinterest.com/pin/359302876524973225/ Ugráló béka hajtogatása

https://hu.pinterest.com/pin/359302876525012064/ reptető

https://hu.pinterest.com/pin/359302876525012068/ fekete repülő hajtogatás

Papírtányérból, gemkapocsból, spatulából,

Párkereső.

Varrás.

mágnes játék

párkereső

színdominó

https://hu.pinterest.com/pin/359302876524973215/ mágneses útkereső

Lyukas tésztából, cukorkákból, terményekből

Fűzés

Számlálás

fogpiszkálós borsó torony

Zöld lencséből, csokitallér válogatás csipesszel.

Szivacs, rács, műanyag szűrők, kosarak felhasználása

Szivacsba tűzött hurkapálcikára fűzz szívószál darabokat!

Szövés

https://hu.pinterest.com/pin/359302876525012125/ fonás

„Pókhálózzuk” be a szűrőtálat, vagy kosarat!

Vedd ki csipesszel a játékot, a beszőtt kosárból!

Ecset, ceruza, pamacs, fülpiszkáló, olló

Festés lábbal,

Formakereső

fülpiszkálóval.

Vágás gyakorlás.

Csipesz, vállfa játékok

Készíts fagylaltot csipeszgombócból!

Mérlegeljünk!

Színkereső csipeszeléssel.

A megoldásnak megfelelően csipeszelj!

Hány pettyes a katica?

Kartondobozból

Találd ki, mit adok a kezedbe!

Készíts kuckót magadnak! Díszítsd ki!

Tojástartóból, gurigából készült

Hajó készítés.

Kalapácsolj bátran!

Fessünk búzavirágot!

Hova gurul a golyó?

Kreatív építések.

Mixergép

Kulcskereső.

Számoljunk gyönggyel!

Só, liszt, zselés szappan, rizs
https://hu.pinterest.com/pin/359302876525012074/ zselés fagyi készítés

Rajzolás, építés a sóba.

Töltsd meg a tojástartót liszttel!

https://hu.pinterest.com/pin/359302876524973269/ zselérajzlap készítés
https://hu.pinterest.com/pin/359302876524973322/ rizsből szűrt hóember
https://eletszepitok.hu/van-olyan-jo-es-olcsobb-mint-a-bolti-szines-gyurmakeszitese/?fbclid=IwAR1_T6_lCKkmOCSXRjY3FNxAAIkBEjQebdMNHNfRUHh8ExxL5BBh6yPZ-Ac
gyurma készítés otthon

Játék a fonalakkal

fonalrajzok

cipőfűző megkötése

Játékok befőttes gumiból

Gombra és szegre hurkolt alkotások.
https://hu.pinterest.com/pin/359302876525012414/ A lego praktikus tárolása.

Ételcsodák a gyerekeknek

Ne feledjük el megdicsérni a gyermekeinket!!!

.

A pinterest-ről összeválogatott játékok gyűjteménye

A játék közben biztosan elfáradtatok. Pihenés képpen
hallgassatok mesét, dalokat!

Mese:

Mentovics Éva: A kiskacsa és a pillangó barátsága

Klotild, a kacsamama egy napon elhatározta, hogy elvezeti gyermekeit a közeli tóhoz, és beavatja
őket az úszás rejtelmeibe.
– No, ide is érkeztünk – mutatott körbe lelkesen.
– Látjátok ezt a csodálatos tavat? Nincs is annál jobb dolog a világon, mint megmártózni a hűs habok
között – lelkendezett vidáman.
Az egyik kiskacsa odatotyogott a vízhez, majd óvatosan beledugta a lábát.
– Még hogy víz? Csak nem azt akarod mondani, hogy ebbe még bele is kell mennünk? Fúj! A múltkor
is alig tudtam bemenekülni az ólba, amikor eleredt az eső. Csurom víz lett tőle a tollacskám.
Mondhatom, nem volt túl kellemes. Én aztán biztos, hogy nem megyek bele. Még hogy hűs habok…
és abban még meg is mártózni? Brrrrr… – háborgott morcosan.
– De hát Tóbiás! Milyen kacsa az, amelyik nem tud úszni? Olyan, mintha egy sas nem tudna repülni –
győzködte lelkesen a mamája.
– Jaj, jaj, jaj… segítség, segítség, sas! – kiabálták rémülten a kiskacsák, és már szaladtak is a mamájuk
szárnyai alá.
– Ó jaj… ne haragudjatok, nagyon rossz példát mondtam. Szerencsére nincs itt semmiféle
sas. Bújjatok csak elő nyugodtan – nyugtatgatta a gyermekeit.
– De hát milyen szégyen lenne egy kacsának, ha nem tudna úszni?
– Nem bánom. Inkább szégyenkezem, de én abba a vizes micsodába még a lábamat se lógatom bele –
szipogott durcásan Tóbiás.
– Jól van, no. Ne pityeregj! Ha nem szeretnél, akkor ne gyere. De el ne mozdulj innen, a partról! Ha
meg netán meggondolnád magadat, csak szólj, azonnal érted jövök – cirógatta meg szárnya végével
Klotild a makacs kiskacsát.
Tóbiás szomorkásan sétálgatott a part közelében.
– Elég unalmas itt egyedül. Senki sem játszik velem, pedig olyan jó lenne egy kicsit fogócskázni! –
motyogta félhangosan.
– Ez meg mi? – pillantott a közelben lévő fűzfa törzsére.
– Meg kellene kóstolni. Biztosan finom lehet – hápogta, és már nyújtotta is érte a csőrét, hogy
felcsippentse.
– Jaj, ne egyél meg, kedves Tóbiás! – hallatszott egy halk kis hangocska.

– Beszélő ennivaló? Na, ilyent se láttam még – pislogott meglepetten.
– Ha nem eszel meg, szívesen leszek a barátod. Akkor majd nem kell egyedül unatkoznod.
Fogócskázhatunk, és akár bújócskázhatunk is együtt – könyörgött megszeppenve az a kis színes,
szőrös valami.
– Ezt ugye nem gondoltad komolyan? Hogyan tudnánk mi fogócskázni?
– Igazad van. Most tényleg nem tudnánk, de ha várnál rám néhány napot… Hidd el nekem, akkor már
nagyon sokat tudunk együtt játszani – kérlelte szívhez szólóan a kis hernyó.
– Na jól van. Azt ugyan én sem tudom, hogy miért, de hiszek neked. De addig is mit csináljak? Annyira
unatkozom így, egyedül.
– Azt hiszem, igaza van anyukádnak. Az egész baromfiudvar kinevetne, ha nem tanulnál meg úszni.
Hidd el, az úszást legalább olyan jó mókának fogod találni, mint a fogócskázást. És ne feledd, néhány
nap múlva találkozunk.
– Szerinted is olyan nevetséges egy úszni nem tudó kacsa? Na jó, akkor
kipróbálom. De ha becsaptál, akkor visszajövök, és bekaplak.
Azzal letotyogott a vízpartra, és zsupsz… beletoccsant a tóba.
– Nahát! Ez nem is olyan rossz dolog. Sőt, egyenesen szuper. Anya, anya, úszok, úszok! – hápogta
hangosan.
– Ugye mondtam én neked, hogy nincs is az úszásnál remekebb dolog a világon – mosolygott
vidáman Klotild mama.
Ettől kezdve a kiskacsák naponta többször is elsétáltak a tóhoz. Tóbiás annyira belefeledkezett az
úszásba, hogy eszébe sem jutott a kis hernyó ígérete.
Egy napon, amikor szintén a tóhoz tartottak, ismerős hangra lett figyelmes.
– Tóbiás! Tóbiás! Fogócskázol velem? – kérdezte valaki.
A kiskacsa a hang irányába fordult, ám ott csak egy csodálatos színekben pompázó pillangót látott.
– Megígértem, hogy leszek a játszópajtásod, emlékszel? – kérdezte a kis lepke.
– Nahát! Te vagy az? Ezt meg hogyan csináltad? Amikor a fűzfánál találkoztunk, valamilyen szőrös
öltözéket viseltél, és szárnyaid sem voltak – álmélkodott a kiskacsa.
– Ezen nincs mit csodálkozni. Akkor hernyó voltam, azután bebábozódtam, néhány nap múlva
levetettem a bábruhámat, és most itt vagyok. Nem is értem, hogy mit találsz ezen olyan furcsának,
hiszen úgy tudom, hogy te meg nem is olyan régen még csak egy tojás voltál.
– Látod, erre nem is gondoltam – kacagott önfeledten a kiskacsa.
– Igazából neked köszönhetem, hogy megtanultam úszni. De most, hogy itt vagy, akár
fogócskázhatnánk is egyet.
– Igazán remek ötlet – szólt a kis pillangó, és csalogatóan lebbentette meg a szárnyait Tóbiás felé.
Ettől a naptól kezdve a kiskacsa és a pillangó elválaszthatatlan barátok lettek. Vidáman kergetőztek
és bújócskáztak a színpompás vadvirágokkal tarkított mezőn és a mézillatú, hófehér, fodros ruhába
öltözött bodzabokrok tövénél. Persze azért Tóbiás gyakran útba ejtette a szélben fodrozódó tavat,
ahol pihenésképpen úszott néhány kört a családjával.
Fejlesztési lehetőségek:
1. Milyen állattól félnek a kiskacsák a mesében?
2. Miért nem ment be először a tóba Tóbiás a többi kacsával?
3. Miért szánta rá magát mégis, hogy megtanuljon úszni?
4. Milyen változásokon ment át Tóbiás új barátja a megismerkedésüktől kezdve?
5. Te mit szeretsz a barátaiddal játszani?
6. Biztattál már barátodat arra, hogy csináljon valamit, amitől először félt?
Magyar népmesék:
https://www.youtube.com/results?search_query=magyar+n%C3%A9pmes%C3%A9k+fajl

Vers:
•

Csanádi Imre: Május dicsérő
Május,
mosolygó,
békák torkát
megoldó,
gyöngyvirág-nyitogató,
cserebogár-zúgató.
Röptetsz
madarat,
meghozod
a nyarat,
pölyhös
fecskét,
fára cseresnyét!

•

Gyárfás Endre: Májusi koncert
Trombitanárcisz
trombitál,
orgonabokor
orgonál,
harangvirág csendül,
virágoskert zendül.
Erősítő sem
kell ide:
szállnak a hangok
messzire.
Hallja falu, város:
muzsikál a május.

•

Kányádi Sándor: Rajz rigóval
Ákombákom
levelek a fákon.
Limb-lomb susogó,
alatta ül nagyapó..
Mellette élete párja,
néznek együtt föl a fára.
Fejük fölött a rigó
azt fütyüli: élni jó.

.

Dalok, mondókák:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A part alatt
Elvesztettem zsebkendőmet
Tavaszi szél
Cirmos cica haj
Hopp Juliska
Cickom, cickom
Cifra palota
Bújj, bújj zöld ág
Egy, megérett a meggy
Antanténusz
Etyem, petyem, potty

https://gyerekdalokesmondokak.hu/
Természet filmek:
http://minimatine.hu/termesztefilmek-webkamerak-otthoniprogram/?fbclid=IwAR0m7701bMt7rWhAQk3zqZOEZkFDZrFQCu4J7RhqwNiutGoTkIsJHe-EZw

Játékos tornavideó gyerekeknek:
https://www.szuloklapja.hu/jatek-tippek/6464/8-szuper-otthoni-tornavideogyerekeknek:-jatekos-gyakorlatok-az-ugyesito-tornatol-a-porgos-tabataig-ovisoknakkisiskolasoknak.html

Könyv ajánló szülőknek:
•

Deákné B. Katalin: Anya taníts engem!

https://drive.google.com/file/d/0B12NGUIN1o1wM2QzMzcyNWUtM2JjYS00MDY0LWI
2NWUtYmQ2NzJiNWVjNjE2/view?fbclid=IwAR1JsHyDgntTQ5Q7V0U0fDcKNSmGKe8gP
IBl5VzwHhpbnx2Z9NkkjhCS3XE

•

Gyerekeknek szóló letölthető könyvek.

https://iskolas-leszek.webnode.hu/letolthetokonyvek/?fbclid=IwAR3dueGXltO1rhzU1kmRIPTOWN-33e3CoT8pWTTjqN31lSnYuBMDb9zdMw

Jó szórakozást kívánunk!

