
A „STOP COVID”-nap részletes programja 

 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 2.d 

7.50-8.35 Immunerősítés a 
Covid ellen: 
zöldségek és 
gyümölcsök 
szerepe 
almás póló 
készítése igazi 
almanyomdával 

Covid mese 
gyerekeknek 

Mozgásos 
játékok, 
egészséges 
ételek-plakát 
készítése 

Szuperhős 
torna 
 
Mese a 
koronavírusról 

Barkácsolás 
 

Kézmosás a 
gyakorlatban + kézmosó 
vers megtanulása 

Vitamindal + 
tánc tanulása, 
gyümölcsök 
hajtogatása, 
gyümölcsko-
sár készítése 

8.45-10.15 tantermi játékok - 
Répatorta recept 
(két csapat 

versenye), 

 Gyümölcssaláta 
(székfoglaló játék), 

 Ez nem egy alma, 
hanem... 
(asszociációs játék) 

Játékos 
feladatok az 
immunerősítés 
témakörében 

Játékos 
feladatok az 
egészséges 
életmód 
témakörében 

 
Hogyan 
védekezhetünk 
a betegségekkel 
szemben? 

 
„Szuperlekvár” 

puzzle 
kirakása 

Covid szörny 
megszelídítése / 
bábelőadás 

Vitaminforrások, 
betegségmegelőzés 

Vitamindal + 
tánc tanulása, 
gyümölcsök 
hajtogatása, 
gyümölcsko-
sár készítése 

10.30-11.15 Séta a rendkívüli helyzet alatt nyitva tartó intézmények elé, közelébe – osztályonként egy-egy intézmény ( Pl. posta, élelmiszerüzletek, 
bank, gyógyszertár, egyházak, iskolák, egészségügyi intézmények …stb). Köszönet az ott dolgozóknak. Jelképes ajándék átadása az 

intézmény előtt, az előírásoknak megfelelően. 

 

 

 

 



 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 4.d ett 

7.50-8.35 Covid exatlon: 
menekülés a 
vírus elől, 
viaminbomba, 
fertőtlenítő 
kapu, 
oltópont 
 

videó: 
egészségnap 
az iskolában, 
ügyességi 
vetélkedő, 
plakát 
készítése az 
egészség-
megőrzés 
témakörében 

Covid űző dal 
tanulása, 
játékos 
interaktív 
feladatok az 
immunerősítés 
témakörében 

Bűvös 
mesetorna , 
Minikönyv 
készítése az 
egészségmeg-
őrzés 
témában 

reggeli torna 
Védekezés a 
Covid ellen  
Videofilm 
megtekintése: 
Mi legyen a 
tányérodon? 

A járvány alatt 
íródott dalok 
hallgatása, 
éneklése, 
zöldség-
gyümölcsturmix 
quiz 

Keresztrejtv
ény az 
immunrendz
ser erősítése 
témakörébe
n,  

Mese a 
koronavírusr
ól 
Színezés 

8.45-10.15 Fantáziaország 
gyümölcsei, 
zöldségei. 
Interaktív 
feladatok, 
rejtvények, 
mozgásos 
játékok, rajz 
készítése 

Covid exatlon: 
menekülés a 
vírus elől, 
vitamin-
bomba, 
fertőtlenítő 
kapu, 
oltópont 
 

Covid exatlon: 
menekülés a 
vírus elől, 
viaminbomba, 
fertőtlenítő 
kapu, 
oltópont 
 

Covid riasztó 
könyvjelző 

Játékos 
feladatok az 
egészségmegőr-
zés témakö-
rében 
 
Covid mese 

játékos feladatok 
az egészségmeg-
őrzés témaköré-
ben 

 Egészséges 
menü össze-
állítása, 
étlapkészí-
tés 

zöldség-
magok 
ültetése 
kiskertbe 

10.30-11.15 Séta a rendkívüli helyzet alatt nyitva tartó intézmények elé, közelébe – osztályonként egy-egy intézmény ( Pl. posta, élelmiszerüzletek, 
bank, gyógyszertár, egyházak, iskolák, egészségügyi intézmények …stb). Köszönet az ott dolgozóknak. Jelképes ajándék átadása az 

intézmény előtt, az előírásoknak megfelelően. 
 

 


