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Pedagógus neve: Nagyné Veréb Ágnes 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 7 

Téma: Hasznos tippek a közelgő tavaszi szünetre, avagy hogyan töltsük el az időt 

karanténszünetben 

Forrás:  

https://budapest.imami.hu/orszagos-hirek/tavaszi-szunet-karantenban (letöltés 

dátuma:2021.03.08) 

https://budapest.imami.hu/orszagos-hirek/parizs-berlin-milano-firenze-ingyenesen-

nezhettek-szet-szamos-europai-galeria-es  (letöltés dátuma:2021.03.08) 

https://365letszikra.hu/olvasas-hatasa-magyar-fiatalok/ (letöltés dátuma:2021.03.08) 

https://hu.pinterest.com/pin/154318724721940863/ (letöltés dátuma:2021.03.08) 

https://hu.pinterest.com/pin/205969382936673678/ (letöltés dátuma:2021.03.08) 

https://hu.pinterest.com/pin/689050811728753406/ (letöltés dátuma:2021.03.08) 

https://hu.pinterest.com/pin/381961612153810270/ (letöltés dátuma:2021.03.08) 

https://hu.pinterest.com/pin/14566398782753162/ (letöltés dátuma:2021.03.08) 

https://hu.pinterest.com/pin/106397609935824596/ (letöltés dátuma:2021.03.08) 

https://szikoli.hu/digitalis-tananyag/2020-2021/koll-7/ (letöltés dátuma:2021.03.08) 

https://dreamcoaching.hu/alommegvalositas-vizualizacios-tablaval-workshop/ (letöltés 

dátuma:2021.03.08) 

https://kollarannacoach.hu/alom-tabla-keszites-kreativ-mini-workshop/attachment/alom-

tabla/ (letöltés dátuma:2021.03.08) 

http://soulandstylemagazin.hu/2015/09/14/keszits-inspiracios-tablat/(letöltés 

dátuma:2021.03.08)  

Országos Széchenyi Könyvtár  Magyar elektronikus Könyvtára https://mek.oszk.hu/  

Dátum: 2021.03.29. 

  

Kedves Lányok! 

Az elmúlt időszak mindenki számára eléggé fárasztó volt, de lassan elérkezik a várva várt 

pihenés ideje, néhány nap és itt van a tavaszi szünet. Eljött az ideje a feltöltődésnek, a 

kikapcsolódásnak, a monoton hétköznapoktól és a digitális órák világától való elszakadásnak. 

Habár a lehetőségek most korlátozottak, azért kellő kreativitással és előkészülettel mégis 

kellemesen tölthetjük ezt a néhány napot. Megpróbáltam összegyűjteni nektek egy-két 

lehetőséget, tippet, ami talán felkelti az érdeklődéseteket, és amivel elfoglalhatjátok magatokat, 

úgy, hogy közben az előírt szabályokat is betartjátok.  

Szóval, nézzük a lehetőségeket! 

  

https://budapest.imami.hu/orszagos-hirek/tavaszi-szunet-karantenban
https://budapest.imami.hu/orszagos-hirek/parizs-berlin-milano-firenze-ingyenesen-nezhettek-szet-szamos-europai-galeria-es
https://budapest.imami.hu/orszagos-hirek/parizs-berlin-milano-firenze-ingyenesen-nezhettek-szet-szamos-europai-galeria-es
https://365letszikra.hu/olvasas-hatasa-magyar-fiatalok/
https://hu.pinterest.com/pin/154318724721940863/
https://hu.pinterest.com/pin/205969382936673678/
https://hu.pinterest.com/pin/689050811728753406/
https://hu.pinterest.com/pin/381961612153810270/
https://hu.pinterest.com/pin/14566398782753162/
https://hu.pinterest.com/pin/106397609935824596/
https://szikoli.hu/digitalis-tananyag/2020-2021/koll-7/
https://dreamcoaching.hu/alommegvalositas-vizualizacios-tablaval-workshop/
https://kollarannacoach.hu/alom-tabla-keszites-kreativ-mini-workshop/attachment/alom-tabla/
https://kollarannacoach.hu/alom-tabla-keszites-kreativ-mini-workshop/attachment/alom-tabla/
http://soulandstylemagazin.hu/2015/09/14/keszits-inspiracios-tablat/
https://mek.oszk.hu/


      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   
 

2 

1. Mozogj! 
A mozgás javítja a közérzetet, feltölt, jót tesz a léleknek. Létszükséglet, természetes mentális 

örömforrás, aminek számos kedvező hatása van. Ilyenek pl.: 

 Oldja a szorongást 

 Levezeti, enyhíti a stresszt 

 Segíti a pozitív önértékelést 

 Növeli az önbizalmat 

 Javítja a memóriát 

 Javítja a tanulási képességet 

 Javítja a koncentrációt 

 Fokozza a munkakedvet 

 Elősegíti a jobb alvást 

 

Tippek egyedül, illetve otthon végezhető mozgásformákra: 

 Séta a szabadban/túrázás 

 Kocogás/futás 

 Kerékpározás 

 Görkorizás 

 Aerobic 

 Stb. 

! ! ! Sportolás közben is ügyelj a járványügyi szabályok betartására! 

 

2. Olvass! 
„A lelke mélyén minden ember szeret olvasni…  

Csak van, aki még nem találta meg a kedvenc könyvét.” 

(forrás: pinterest) 

 

Itt az idő, hogy a régóta mellőzött könyveidet elővedd és elolvasd, amit eddig halogattál! 

Ha semmi nem tetszik, vagy már mindent kiolvastál, ami otthon található, akkor böngéssz az 

Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárában https://mek.oszk.hu/, ahol 

ingyen elérhető több ezer könyv, többféle formátumban, ami a készülékeddel kompatibilis. A 

kényelmesebbek hangoskönyveket is találnak a kínálatban, de a legnépszerűbb videomegosztón 

is elérhető több irodalmi alkotás hangoskönyv formájában.  

 

Hogy miért jó olvasni? 

 Az olvasás mentálisan stimulál 

 Csökkenti a stresszt 

 Növeli a tudásod 

 Bővíti a szókincsed 

 Fejleszti a memóriád 

 Fejleszti a kreativitást 

 Növeli a koncentráló képességed 

 Fejleszti az íráskészséged 

https://mek.oszk.hu/
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A hivatkozásra kattintva ebben a cikkben részletesen olvashatsz erről: 

https://365letszikra.hu/olvasas-hatasa-magyar-fiatalok/ 

 

3. Készíts egy álomtáblát! 
Egy korábbi foglalkozás alkalmával már megismerkedtél az álomtáblával. Itt az alkalom rá, 

hogy tökéletesítsd, vagy egy újat készíts. Jó kis időtöltés képeket böngészni hozzá, vagy 

idézeteket gyűjteni, de már maga a vele járó „álmodozás” is kellemes időtöltés. Nem 

mellékesen, ha kézzel készül a táblád, akkor jó kis kézműves elfoglaltságot is jelent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Képek forrása:  https://dreamcoaching.hu/alommegvalositas-vizualizacios-tablaval-workshop/ 

https://kollarannacoach.hu/alom-tabla-keszites-kreativ-mini-workshop/attachment/alom-tabla/ 

http://soulandstylemagazin.hu/2015/09/14/keszits-inspiracios-tablat/ 

 

 

 

  

https://365letszikra.hu/olvasas-hatasa-magyar-fiatalok/
https://dreamcoaching.hu/alommegvalositas-vizualizacios-tablaval-workshop/
https://kollarannacoach.hu/alom-tabla-keszites-kreativ-mini-workshop/attachment/alom-tabla/
http://soulandstylemagazin.hu/2015/09/14/keszits-inspiracios-tablat/
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4. Alkoss valamit! 
A kézműveskedés mindig jó kikapcsolódási lehetőség. Ha van kedved, akár a tavasz vagy a 

közelgő húsvét jegyében is alkothatsz valamit. A környezettudatosság jegyében készíthetsz 

újrahasznosított tárgyakat, otthon található alapanyagokból.  

Íme, néhány tipp, a hivatkozások alatt képekkel és leírással:  

  tejesdoboz: https://hu.pinterest.com/pin/154318724721940863/ 

 konzervdoboz: https://hu.pinterest.com/pin/205969382936673678/  

 tusfürdős flakon: https://hu.pinterest.com/pin/689050811728753406/  

 tojástartó: https://hu.pinterest.com/pin/381961612153810270/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az interneten böngészve ezeken kívül, további ötleteket találsz, érdemes tovább nézelődni 

  

https://hu.pinterest.com/pin/154318724721940863/
https://hu.pinterest.com/pin/205969382936673678/
https://hu.pinterest.com/pin/689050811728753406/
https://hu.pinterest.com/pin/381961612153810270/
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5. Látogasd meg a világ leghíresebb múzeumait! 

Persze, csak virtuálisan. A hivatkozásra kattintva, az oldalon online múzeumtúrák, bemutatók, 

leírások között válogathatsz.  

https://budapest.imami.hu/orszagos-hirek/parizs-berlin-milano-firenze-ingyenesen-

nezhettek-szet-szamos-europai-galeria-es 

6. Egyéb elfoglaltságok… 

Ha a fent felsoroltak közül egyik sem tetszik, még mindig van egy csomó lehetőség a hasznos 

időtöltésre.  

Pl.: 

 Tarts legalább egy kütyümentes napot: laptop, tablet, teló kikapcsolva. Találj ezek 

nélküli elfoglaltságot magadnak!  

 Rakj rendet a szobádban, rendszerezz, lomtalaníts!  

 Ültess növényt! Ha nincs kert, vagy hely, akkor egy virágcserépbe szórhatsz magokat, 

vagy ültethetsz növényt.  Ha virágcsereped sincs, akkor előbb el is készítheted 

valamelyik újrahasznosított ötletet, így két legyet ütöttél egy csapásra. Ha még mindig   

nem akarod egyiket sem, akkor egy kiszuperált bögre is megteszi. Az ültetett 

növényedet természetesen továbbra is ápolnod kell! 

 Rajzolj térképet! Tüntesd fel rajta azokat a helyeket, ahol már jártál, vagy ahová el 

szeretnél menni! 

 Süss valamit, próbálj ki új sütiket!  

 Nézegess régi fényképeket! 

 Nézz meg egy filmet! Idézz mozihangulatot pattogatott kukoricával, üdítővel.  

Tipp: csinálj otthon „Retro mozit”! Keress valami régi filmet, ez akár még fekete-

fehér is lehet és nézd meg azt! 

 

Remélem, hasznos ötleteket kaptál és nem fogsz unatkozni a szünetben, még így sem, hogy 

rendhagyó módon kell tölteni azt.  

 

Feladat:  
 Ha olvasol valamit, írd meg a könyv címét üzenetben, vagy fényképezd le a borítóját és 

küldd be a csoportba!  

 Ha bármelyik, a fentiek között szereplő tárgyat elkészíted, küldd el a róla készült fotót!  

 Ha van még ötleted a hasznos időtöltésre, mondd el nekünk, küldd be a csoportba!  

 

Mindenkinek kellemes időtöltést kívánok!  

https://budapest.imami.hu/orszagos-hirek/parizs-berlin-milano-firenze-ingyenesen-nezhettek-szet-szamos-europai-galeria-es
https://budapest.imami.hu/orszagos-hirek/parizs-berlin-milano-firenze-ingyenesen-nezhettek-szet-szamos-europai-galeria-es

