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Hetirend 
6.30-10.30  
 
 

Játék a csoportszobában vagy szabadban 
 
Személyes percek 
Szabad játék, játékba integrált teendők, 
tevékenységek, hétfői ima percek 
Egyéni testápolási teendők 
Folyamatos tízóraizás 
Verselés, mesélés, dramatikus játékok 
Mikrocsoportos rajzolás, festés, mintázás, 
kézimunka 
Mikrocsoportos ének-zenei képességek 
fejlesztés  
Kis létszámú, csoportos, külső világ tevékeny 
megismerését célzó tevékenységek 
Mozgás, minden napos testnevelés  
Zenés, mozgásos percek  
KETT 
Logopédiai fejlesztés heti2X 
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10.30-11.45 
 
 
 
 
 
 
11.45-12.30 
 
 
 
12.30-14.30 
 
 
 
 
14.30-15.00 

Játék a szabadban 
 
Kis létszámú. csoportos élmény és 
tapasztalatszerző séták 
Énekes játékok, gyermektánc az udvaron 
Testedzés: futás, kocogás az udvaron 

 
Készülődés az ebédhez: terítés, testápolási 
teendők 
Ebéd 
 
Pihenés, (altatás mesével, altatódallal, zenével) 
Nagy csoportban heti 1X kis létszámú, 
differenciált tehetséggondozó műhelyek 
megtartása 
 
Folyamatos ébredés 
Egyéni testápolási tevékenységek 
Folyamatos uzsonnázás 
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15.00-17.00 
 

Játék a csoportszobában vagy a szabadban 
 
Egyéni fejlesztések 
Néptánc 
Hazatávozás 
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Napirend 
Bárány 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 
Ima percek 
Külső világ 
tevékeny… 
Mese-vers 
Mozgás T.(11:00) 

Ének-z. kép. 
fejl. 
Zenés mozgás… 
 
Mese-vers 
Énekes játékok 

Rajzolás, 
festés… 
 
 
Mese-vers 
Mozgásk.(11:00) 

Külső világ 
tevékeny… 
Kotta 
 
Mese-vers 

Külső világ 
tevékeny… 
Zenés mozgás…. 
 
Mese-vers 
 

Csengő 
hétfő kedd szerda csütörtök péntek 
Ima percek 
Külső világ 
tevékeny… 
Mese-vers 
Mozgás itt. 
(11:00) 

Külső világ 
tevékeny… 
Kotta 
Mese-vers 
 

 
Zenés mozgás 
Mese-vers 
Külső világ 
tevékeny… 

Rajzolás, 
festés… 
Zenés mozgás. 
Mese-vers 
 

 
Ének-zene kép.    
 
Mese-vers 
Énekes játékok 
Mozgásk(11:00) 

Liliom 
hétfő kedd szerda csütörtök péntek 
Ima percek 
Külső világ 
tevékeny… 
Mese-vers 
 
Mozgásk (11:00) 

Ének-zene kép.    
Zenés 
mozgás…. 
 
Mese-vers 
Énekes játékok 

 
 
 
 
Mese-vers 
MozgásT(11:00) 

Rajzolás, 
festés… 
Külső világ 
tevékeny… 
Zenés 
mozgás…. 
Mese-vers 

Kotta 
Külső világ 
tevékeny… 
 
 
Mese-vers 

Csillag 
hétfő kedd szerda csütörtök péntek 
Ima percek 
Külső világ 
tevékeny… 
Zenés mozgás…. 
Mese-vers 
 

Ének-zene kép.    
 
 
Mese-vers 
Énekes játékok 
Mozgásk(11:00) 

Kotta 
 
Mese-vers 
Külső világ 
tevékeny… 
 

 
 
 
Mese-vers 
MozgásT 
(11:00) 

Rajzolás, festés… 
Zenés 
mozgásos… 
Mese-vers 
Külső világ 
tevékeny… 

Szivárvány 
hétfő kedd szerda csütörtök péntek 
Ima percek 
Külső világ 
tevékeny… 
Kotta 
Mese-vers 

 
 
 
Mese-vers 
MozgásT(11:00) 
 

Zenés 
mozgásos… 
 
Mese-vers 
Külső világ 
tevékeny… 

Rajzolás, 
festés… 
Zenés mozgás 
 
Mese-vers 
Mozgásk(11:00) 

Ének-zene kép.    
Zenés 
mozgásos… 
Mese-vers 
Külső világ 
tevékeny… 
Énekes játékok 

Udvar délelőtt (10:00-10:45, vagy 11:00-11:45) 
Szivárvány 
Liliom 

Csengő 
Liliom 

Csengő 
Liliom 

Csengő 
Liliom 

Szivárvány 
Liliom 

Megyeház utcai udvar (10:00-11:45) 
Csillag 
Bárány 
Szivárvány 

Csillag 
Bárány 
Szivárvány 

Csillag 
Bárány 
Szivárvány 

Csillag  
Bárány 
Szivárvány 

Csillag 
Bárány 
Szivárvány 
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