Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde

Ötlettár oviszünet idejére
Gyerekek játékos fejlesztéséhez segítséget nyújtó
weblapok, facebook oldalak:











https://skillo.hu/ (korábban: www.gyereketeto.hu , játékos képességfejlesztés Sárosdi Virág
gyógypedagógussal)
https://www.okoskaland.com/ (Rigóné Plezsik Rita fejlesztő-, differenciáló szakpedagógus
oldala)
ABC Akadémia (fejlesztendő terület szerint ajánl játékot)
http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html
https://krokotak.com (barkácsötletek, sok nyomtatható sablonnal)

https://anapfenyillata.cafeblog.hu/ (kreatív ötletek)
http://webovoda.blogspot.com/ (rengeteg játékötlet)
https://mokastanitas.hu
TheDadLAb (kísérletek gyerekeknek) https://www.facebook.com/thedadlab/
Kreatív ötletek, barkácsolás https://www.facebook.com/luicruz57/
Ingyen letölthető foglalkoztató könyvek https://iskolas-leszek.webnode.hu/letolthetokonyvek/



Ingyen letölthető foglalkoztató füzet nagycsoportosoknak https://raabe.hu/download/
Oszkar_iskolaba_megy_4.pdf



Óvónők klubja facebook oldal https://www.facebook.com/%C3%93v%C3%B3n%C5%91k-Klubja370349799505/




https://hu.pinterest.com/ (kreatív ötletek keresőszó megadásával)
Ipszilonanyu Csatorna (játékötletek otthonra)
https://www.youtube.com/channel/UCBh5hQ8C3O_uaMdKRA2DQpw/featured

cikkek:


Mit mondjunk a gyereknek a koronavírusról?
https://deliagaevagyermekpszichologus.blog.hu/2020/03/11/kenyszer_vakacio?
utm_source=bloghu_megosztas&fbclid=IwAR2NrbGIRcG91wI3HqsF4DeqP0F6IAKfjtQmqtC34yOuxNZOG5MG6C4JNw



Mit játsszunk a gyerekkel? 81 játékötlet 0-10 éves korig
https://www.nagyszuloklapja.hu/jatek-az-unokaval/3798/mit-jatsszunk-a-gyerekkel-81-szuper-otlet-0-10-eveskorig-nagyszulok-mondtak-el-az-unokak-kedvenc-jatekait.html?fbclid=IwAR3dtannGrhA2sG90vKhrgyEcS3bKEELEKdoC3UIz-SEHacK0d0cfF8g6I



100 kreatív ötlet, hogy ne unatkozz otthon
https://www.inspiraciok.hu/100-kreativ-otlet-hogy-ne-unatkozz-otthon/?fbclid=IwAR3yWL4AdOw7cAwuhJx0gMuNfv7UIaL9xg1BlzKO7zaNNyqCPK-9GdKDVI
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Otthoni móka gyerekekkel
http://mylovelynotes.com/2020/03/13/instant-tippek-hogyan-kosd-le-gyermeked-ha-a-negy-fal-koze-szorultok/?
fbclid=IwAR0Fb8mj7F06t6FJNAtB06HAn1IyTc_WuIiSU8XsOEHSmziNcL6GTOa8rYU



Mit tegyek most, hogy bezárt az óvoda?
https://curiocity.blog.hu/2020/03/15/hogyan_eld_tul_az_ovoda_bezarast_10_eletmento_otlet?
utm_source=CURIOCITY+Webshop&utm_campaign=2dddb1eda6SORTING_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_0390d47a61-2dddb1eda6111217585&mc_cid=2dddb1eda6&mc_eid=0100b744fd&fbclid=IwAR0uErlq08mTuoozhKoxB3TkQY80feES1bgFigtDyoyf7QOJpngL7L3rKs



Ötletek finommotorika fejlesztésére
https://www.szuloklapja.hu/jatek-tippek/4228/kezugyesseg-finommotorika-fejlesztese-ovodasnal-kisiskolasnal14-egyszeru-jatek-hogy-jobban-menjen-az-iras.html



Otthoni programok gyerekekkel
https://pompasnapok.blog.hu/2018/08/01/30_kedvenc_otthoni_program_kicsi_gyerekekkel?
utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare&fbclid=IwAR2_Wxslu
nyMcYIJnesqMezaL3odOZ13-UcyFoqH1oSt4UjBBln4bNrPrjA



Unaloműző játékok otthonra
https://eletszepitok.hu/ovissal-otthon-szorakoztato-unalomuzo-jatekok-hasznos-tevekenysegek-kicsikkel/?
fbclid=IwAR0Yd9xratsVLD5wUD-1Kt0j-1XW2MDqpCtexmgKi1llh0t_IidzZFmjUGM

Mozgás


Mozgástanítás felsőfokon youtube csatorna („Otthoni tesi” videók):
https://www.youtube.com/channel/UCzeUO7ynvzZM2oCxNx06y5g



Benti mozgásos játékötletek gyűjteménye pinteresten
https://hu.pinterest.com/lucahorvathbors/benti-mozg%C3%A1sos-j%C3%A1t%C3%A9kok/



Mackó, általános ügyesítő, ovis gyermektorna (17 játékos gyakorlat)
https://www.youtube.com/watch?
v=9KPH7jnqzlQ&list=PLeN1uvUS3s9CRF9INpvqMsmFju63pWULv&index=4&t=0s



Ugróiskola ovisoknak
https://www.youtube.com/watch?v=dNeIFGilN-c



Óvodai torna videótár - Keresztmozgások fejlesztése
https://www.youtube.com/watch?v=jp9qY05ZOzU



Óvodai torna videótár - Légzőgyakorlatok
https://www.youtube.com/watch?v=MNaU0LnPbs4
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Óvodai torna videótár – Nagymozgások fejlesztése
https://www.youtube.com/watch?v=s8Bn1wELgWc



Óvodai torna videótár – Szerialitás
https://www.youtube.com/watch?v=-TdUKfA27TM



25 lakásban is játszható mozgásos játék
https://mokastanitas.hu/blog/elolvasom/lakasban-is-jatszhato-25-mozgasos-jatek-33?
fbclid=IwAR0nPGr8P7brCo-Ollsacuxab2jmZLAqseElDVfkvhZGYZMqdmavSDcjx6A

Verselés, mesélés


Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat videói (mozgás, beszéd összekapcsolása, beszéd
motoros előfeltételeinek kialakítása)
https://www.youtube.com/channel/UCDPcZ_B5prW5wbofC_186_g



Tavaszi versek óvodásoknak
https://ovisvilag.blog.hu/2011/03/09/tavaszi_tarisznya_tavaszi_versek_ovodasoknak?
layout=5&fbclid=IwAR2ahw17OrxFzM696pPf3qchhXPWS7ceu_kYgeqSsoRY9eBw-sdbjn-IT44



Ingyenes interaktív hangoskönyvek
https://kultura.hu/ingyenes-interaktiv-hangoskonyvek/?
fbclid=IwAR16BwB8X1IMTUavMPpmRLYuRyYNrZyTZUUs1vAedEqZyb0BOxEoJk90kS4



Diafilmek, vetíthető mesék
http://www.bazsu-mesel.atw.hu/?
fbclid=IwAR0h4pwAfY09OQwL7ZgizohOseQyIN2outDols4b0G8Fckvb6s_vJVXNMJw



Kecskemétfilm Kids (Magyar népmesék, Kormos mesék, stb.) youtube csatornája
https://www.youtube.com/user/kecskemetfilm/playlists



Pagony Mesecsatorna
https://www.youtube.com/user/pagonypozsonyi



Titoktündér hangoskönyv
https://www.beckandrea.hu/Ujdonsagok/2020-03-17/Ingyenesen-letoltheto-A-Titoktunderhangoskonyv



Kedd Animation youtube csatornája (Bogyó és Babóca mesék, stb.)
https://www.youtube.com/user/keddanimation/playlists



https://egyszervolt.hu/
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc





Hangszerovi https://www.hangszerovi.com/
https://egyszervolt.hu/dal
Gryllus Vilmos – gyerekdalok https://www.youtube.com/user/gryllusvilmos
Így tedd rá! Program otthoni ötletei (táncos mozgásfejlesztés, ének)
https://www.youtube.com/watch?
v=mXRX2mkQ0As&list=PLwmTTmjlNe8bnsKto2A5mh1W3IJccFeSH




Online gyerekrádió https://momoradio.hu/online-zenek/
Hangszeres, mozgásos figyelemfejlesztő online foglalkozás
https://youtu.be/8vejPWQyxt8

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka


https://krokotak.com (barkácsötletek, sok nyomtatható sablonnal)



https://hu.pinterest.com/ (kreatív ötletek keresőszó megadásával)



Kreatív ötletek, barkácsolás https://www.facebook.com/luicruz57/
Kreatív ötletek gyerekeknek https://mindy.hu/hu/kreativ-otletek/1/kreativ-otletek-



gyerekeknek-es-gyerekekkel/61/kreativ-otletek-gyerekeknek


Kreatív gyerekfoglalkoztatók, gazdaságos játékok
https://eletszepitok.hu/kreativ-gyerekfoglalkoztatok-gazdasagos-okos-jatekok-hazilag/?
fbclid=IwAR10ik2Y6iLt74k9MrBI1G01TFZiglpR9J3p9dcArry2MDD-iXZ3pP1H6iY

Gyerekekkel otthon lévő szülőknek létrejött facebook csoportok:





Ovis karanTanya https://www.facebook.com/groups/2596534023916919/
ÖrömÖtlet https://www.facebook.com/groups/348358252712843/?hc_location=ufi
Együtt, tanulva https://www.facebook.com/groups/201194981168741/about/
Gyereketető - képességfejlesztés, logopédia, gyereknevelés, anyaság
https://www.facebook.com/groups/gyereketeto/

Kellemes időtöltést, jó játékot kívánunk! 
Óvó nénik
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