
Iskola másként hét program – II.B osztály 

HÉTFŐ:  
Egészség és sport 

KEDD:  
Környezetvédelem 

Online torna Bajkó Erikával kedd,csütörtök 19 óra 
https://www.facebook.com/steelpowersportclub/ 

9 botanikus kert, amelyet virtuálisan bejárhatsz 
https://www.octogon.hu/epiteszet/9-botanikus-kert-amelyet-virtualisan-
bejarhatsz/?fbclid=IwAR14D0TyYScr6OTYeVWQ3qU0MI5Il2AwL5mcaJ2iTSHDqiPn3kXeiy
y6l28 

Torna óra otthon (P.E.at home) 
https://www.youtube.com/watch?v=T9XIGs_lu4g 

Állatkert Budapesten 
https://zoobudapest.com/ezt-latnod-kell/webkamera 

Sports and kids 
https://youtu.be/Vy_KvPyZdOg 

Gólyacsalád 
https://milvus.ro 

Online malom játék 
https://malom.jatek-
online.hu/nine_mens_morris.htm 

Madárfigyelő webkamerák ,élő. (fekete gólya, baglyok,cinegék, sólyom, stb.) 
https://birdcams.live/hu 

Fejben dől el (sportpszichológus ajánlása nem csak 
sportolóknak ) 
https://www.facebook.com/watch/?v=1572017889
499275 

Közlekedés-ötletek, játékok Kisbencéknek 
https://padlet.com/minyaferencne/mw8t25oocrlixivy?fbclid=IwAR2G4UXCfccvlglmnXnP
p9Rndxs1fNIjCYTFs3Z_iU8CbAwQBUm0iwG-RVo 
 

Lélekrolba (sportolóknak, nevelőknek, szülőknek) 
https://szja.ro/hu/page/lelekrolba-94 

Szélkakas készítése 
https://ro.pinterest.com/pin/735986764094967616/ 
 

+ Lesznek kis videók, amelyeket aznap a Messenger 
csoportban fogok megosztani 

Children's environment quizzes 
www.free.-for-kids.com 2009 – 2020 
 

Ha az időjárás engedi, legyetek minél többet 
levegőn minden nap! Biciklizzetek, rollerezzetek, 
görizzetek, ugrókötelezzetek, ugróiskolázzatok, 
labdázzatok, szaladjatok, stb.  

Világszép Gyilkos-tó 
https://www.facebook.com/KulturalisKozpont/?eid=ARBO3Bl5m8xIOe-
iyWwcZkHt6NELl77_HldsWe1F-e5zaEDsk3Z-xwLTK0oomldLRBETCBuMu1f4V5Dj 
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SZERDA:  
Kézműves és kreatív 

CSÜTÖRTÖK: 
Szabadtéri játékok 

90 kreatív ötlet otthoni alapanyagokból 
https://www.youtube.com/watch?v=6PCTQcmal10 
 

Retro szabadtéri játékok 
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2015/04
/08/retro-szabadteri-jatekok/ 

Rubik kocka kirakása kezdőknek 
https://www.youtube.com/watch?v=RS2aHiQvtww 

Nyári játékok 
https://www.youtube.com/watch?v=SwFfu
d6o0kg 

Legoland Germany stb. 
https://www.youtube.com/watch?v=oBt1i905Ulg 

Szabadtéri mozgásos játékok 
https://www.youtube.com/watch?v=SwFfu
d6o0kg 

Origami 
https://www.youtube.com/watch?v=LrclnMXrMtA 

30 outdoor games for kids 
www.wired.com>simpleoutdoorplay 

Origami: Felfújható papír tulipán hajtogatása 
https://www.youtube.com/watch?v=UoW6YJA_qfY 

Podul de piatră... ( hanganyag és szöveg 
Messengerben lesz ) 

Érdekes kísérletek 
https://www.okosjatek.hu/otthoni_egyszeru_de_erdekes_kemiai_fizikai_kiserletek_gyerekekne
k_otthon_gyerekekkel 

Mi-am pierdut o batistuţă... ( hanganyag és 
szöveg Messengerben lesz ) 

Csak papír és ceruza-játékok 
https://www.okosjatek.hu/jatekok_papiron?fbclid=IwAR3FSaPOA46o-
2lWc9Kvp5CNIRrbUxrdTmuuf5DLwxKrf9cSdGzqP1A0qKk 

Dacă vesel se trăieşte... ( hanganyag és 
szöveg Messengerben lesz ) 

Kő festés 
https://www.youtube.com/watch?v=r0LVlIRPkbE 

 

Quilling kezdőknek 
https://www.youtube.com/watch?v=paLUROlZzxc 
https://www.youtube.com/watch?v=vXMoor64h9I 

 

15 Easy Crafts for Children 
https://youtu.be/Uc6UhH1rmUY 

 

+ Ha van rá igény, Péter elmagyarázza a Rubik kocka kirakását egy oldaltól kezdve élőben ( Illetve 
ZOOM-mal ) 
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PÉNTEK: 
Irodalom és művészetek 

Székelyföldi legendák 
http://www.legendarium.ro/legendak5330/legendak?fbclid=IwAR2LufldiC5dUeIQXRF8IyE1wiVuL-
4W6Ihdmu7UMFJYc4trciZzzdC4mq0 

Ritmushangszerek otthon 
https://jatsszunk-egyutt.hu/csorgo-borgo-hangszerek/ 

Hangszerismertető sorozat (nem csak gyerekeknek) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt5fC9WX1gl8cJosP-q_lCcmqHY3iWdXk 

Virtuális tura-magyar kastélyok 
https://femina.hu/utazas/virtualis-tura-kastely-
muzeum/?fbclid=IwAR1vOdE6Scjy76keYgHrOMHNDU1iPjKB3jezJsJAnnXuQUhBpUVEc7VQY0I 

Színezés festő növényekkel 
https://gardenista.hu/2017/10/22/fess-novenyekkel/ 

Vuk teljes film 
https://videakid.hu/videok/mese/vuk-rajzfilm.mp4-6xR8Nm1Ne1Cj40IJ 

Micimackó teljes film 
https://videa.hu/videok/film-animacio/micimacko-kalandjai-1977-rajzfilm-dfzUMWW1sAjJ1HFq 

Egyszer volt az ember ( sorozat, nagyon érdekes ) 
https://www.youtube.com/watch?v=yk7zi5xIqgY 

Barátom, Róbert gida ( családi film ) 
Sajnos ingyen már nincs a neten. Fizetős oldalakon létezik vagy DVD-ben megrendelhető (pl. 
Bookline – ról. Megéri! Ha megrendelem, kölcsönadom. ). Itt egy kis előzetes, a második a 
kedvencem: 
https://www.youtube.com/watch?v=MayznnPQw4I 
https://www.youtube.com/watch?v=XxrAX2nS42g 
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