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AMIRŐL ÉRDEMES

BESZÉLNÜNK

A koronavírus megjelenésével a családi élet is

fenekestül felfordult. A négy fal közé szorult

mindennapok megélése során

felértékelődik a családtagokkal töltött

minőségi idő. Felnőttként az otthonról

végzett munka, gyermekként pedig az

otthonba költöztetett iskola veheti el tőlünk

azt az örömérzetet, amit korábban a

munkahelyről, vagy az iskolából hazaérve a

biztonságot nyújtó otthonba érkezéstől

kaptunk. 



AMIRŐL ÉRDEMES

BESZÉLNÜNK

Mindemellett, a kötelességként

megélt feladatok könnyen a pihenést jelentő

otthoni tevékenységek rovására

mehetnek, de ez akár fordítva is

megtörténhet. Előfordulhat, hogy az otthoni

lét a munkavégzési-, tanulási- hatékonyságot

rontja. Ezért is fontos, hogy a szeretteinkkel

közösön felhasznált órákat, vagy az egyéni

kikapcsolódásra szánt időt próbáljuk meg

elválasztani a munkával töltött időtől.



NAPIREND

Ehhez jelenthet segítséget a családra

szabott, együttesen átbeszélt napirend, ami

igazodik a családtagok időbeosztásához. A

napirend kialakítása nem egyszerű feladat,

főleg, ha több ember igényeire szeretnénk

szabni. Tekintsünk rá úgy, mint egy

folyamat részére, aminek az elején teljes

mértékben megengedhetők a hibázások,

programütközések, amik az együttműködésre

ösztökélés révén, idővel elősegítik a

családtagokra hangolt napirend kialakítását.

Így hát egy jó napirend lényege az

egyediség és a folyamatos csiszolgatás,

javítgatás.



CSALÁDI PROGRAMAJÁNLÓ

HOSSZÚTÁVON A SZEMÉLYES ÉS SZAKMAI IDŐZÓNÁK 
MEGFELELŐ ELKÜLÖNÍTÉSÉN TÚL, NEHÉZSÉGET OKOZHAT 

A SZABADIDŐ VÁLTOZATOS ELTÖLTÉSE, 
AMI LEGINKÁBB EGYÉNI LEHETŐSÉGEK, ÉLETKÖRÜLMÉNYEK

FÜGGVÉNYE.
 

A KÖVETKEZŐ PROGRAMAJÁNLÁS BÁR NEM ÁLTALÁNOS 
ÉRVÉNYŰ, MÉGIS SEGÍTHET ABBAN, HOGY SZÍNESEBBÉ ÉS

ÖRÖMTELIBBÉ TEGYE A CSALÁDI IDŐTÖLTÉST.
 

A CSALÁD MINŐSÉGI EGYÜTTLÉTE 
NEMCSAK A KAPCSOLATOT, HANEM 

A LELKI IMMUNRENDSZERT IS ERŐSÍTI, 
OLDJA A FESZÜLTSÉGET, 

CSÖKKENTI A SZORONGÁST. 
ÉRDEMES TEHÁT A CSALÁDI NAPIRENDBE BEIKTATNI 

ÉS KIPRÓBÁLNI NÉHÁNYAT
A MINIMÁLIS ESZKÖZIGÉNYŰ PROGRAM KÖZÜL.



1.
LAKÁSCSINOSÍTÁS

Takarítsatok ki és rendezzétek át a lakást közösen.
A dekoráláshoz akár az
udvarról, kertből is hozhattok be faleveleket,
faágakat, melyeket egy vázában
elhelyezve üdíthetik fel a lakás hangulatát. Régi
magazinokból kivághattok
évszakra jellemző, vagy az adott szoba
hangulatának megfelelő képeket, majd
montázst állíthattok össze belőle, amit a szoba
bármelyik részén kreatív módon
helyezhettek el.



2. TÁRSASJÁTÉK

A TESTVÉREK ÖNÁLLÓAN IS ÖRÖMÜKET LELHETIK
TÁBLA- ÉS KÁRTYAJÁTÉKOKBAN, DE AZ EGÉSZ

CSALÁD BEVONÁSÁVAL VALÓDI CSALÁDI MÓKA
SÜLHET KI BELŐLE. ITT AZ IDEJE, HOGY ELŐVEGYÉTEK

A RÉGEN HASZNÁLT, VAGY MÉG NEM HASZNÁLT
TÁRSASJÁTÉKOKAT IS. HA KEDVETEK VAN HOZZÁ,

LÉTREHOZHATTOK EGY EGYEDILEG ALKOTOTT, SAJÁT
SZABÁLYRENDSZERREL KIALAKÍTOTT

TÁRSASJÁTÉKOT IS.



3. VIRÁGÜLTETÉS

GONDOSKODJATOK KÖZÖSEN AZ OTTHON
TALÁLHATÓ SZOBANÖVÉNYEKRŐL. ÁPOLJÁTOK 
A NÖVÉNYEKET A GONDOSKODÁSRA VALÓ
NEVELÉS JEGYÉBEN. MIVEL MINDEN NÖVÉNY
MÁSFÉLE TÖRŐDÉST IGÉNYEL, EZÉRT
UTÁNAJÁRHATTOK, HOGY MELYIK NÖVÉNYNEK
MIRE VAN SZÜKSÉGE, MIK AZ IGÉNYEI.
ÜLTESSÉTEK ÁT AZOKAT A NÖVÉNYEKET,
AMELYEK JELENLEGI LAKHELYÉT IDEJE
FELFRISSÍTENI.



Szülőként nosztalgikus élmény lehet
elővenni néhány klasszikus

gyermekjátékot, amit valószínűleg
gyermeked is ugyanúgy élvezne, mint
anno te is. Ilyen játékok lehetnek: az

ország, város, fiú, lány, 
(kiegészítve növény,

állat, tárgy, híres ember); szólánc;
fekete-fehér- igen-nem; amőba;
csapd le csacsi; torpedó; hideg-

langyos-meleg játék stb.

4. KLASSZIKUS ESZKÖZIGÉNY

NÉLKÜLI JÁTÉKOK



5. HÁZI

SZÉPSÉGSZALON

Engedd meg, hogy a gyerekek készítsék el a

manikűrödet, a hétvégi sminkedet.

Akár az aznapi öltözékedet is kiválaszthatják!

Kozmetikaszalont is kialakíthattok, ahol különféle

frissítő krémekkel, szemekre helyezett

uborkaszeletekkel, arcmasszázzsal kényeztetitek

egymást. A gyerekek garantáltan

mókás lehetőségnek fogják tartani!



6. KÖZÖS

MESEALKOTÁS

Ha már unjátok a megszokott meseolvasást,

vegyetek részt egy közös

mesealkotásban. Ti alakítjátok a mese elejét,

hozzátok létre a szereplőket, szövitek

a történeti szálakat, alkalmaztok csavarokat és ti

döntitek el, hogyan végződjön a történet.

Döntsétek el ki kezdi a mesélést, aztán mindenki

tegyen hozzá minimum egy, maximum 3 új

mondatot, amiben szerepeljen egy új fordulat.

Haladjatok körbe. A mesélésben segítségetekre

lehetnek képkártyák, vagy sztorikockák.



7. KREATÍV
MESEFELDOLGOZÁS
Kisebb gyerekeknek lehet
alkalmas a mesefelolvasást követően lerajzolni a
hallottakat.

Izgalmas, fordulatokbanl
gazdag mesék esetében

képeskönyvet is összeállíthatnak a
mese illusztrálásához.



8. KÖZÖS SZÍNEZÉS

Amennyiben gyermeked és te is szeretsz, vagy szerettél színezni, akkor
válasszatok ki egy színezőt a meglévők közül, vagy keressetek
internetről egy tetszetős színezőt és nyomtassátok ki. Majd fogjatok
hozzá a közös színezéshez. Színezhettek egyszerre. Ehhez osszátok fel a
színező területeit, válasszátok ki, hogy ki mit szeretne festeni. A
várakozás izgalmát pedig azzal érhetitek el, ha naponta színeztek egy-
egy apró területet, így felváltva tesztek hozzá és haladtok a színezéssel.



9. KÖZÖS RELAXÁCIÓ
 
LEFEKVÉS ELŐTT SEGÍTHETI A NAPI FESZÜLTSÉGEK
FELSZABADÍTÁSÁT, HA KÖZÖSEN
VÉGEZTEK RELAXÁCIÓS GYAKORLATOKAT.
GYEREKEKNÉL KIMONDOTTAN FONTOS A KÉPZELŐERŐ
BEVONÁSA A JÁTÉKOS RELAXÁCIÓBA. 
 
A KÖVETKEZŐ LINKEN EGY MESÉS RELAXÁCIÓ
ÉRHETŐ EL: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=HESPZ1JV1RO



10. TANÁRI
SZEREP

A tanulás motiválását és a memorizálás
hatékonyságát tudja elősegíteni, ha
a gyermek hangosan is felmondja a

tanultakat. Ennek az izgalmasabbá tételében
te is tudsz segíteni. Egy kis időre cseréljetek
szerepet. Gyermeked legyen az, aki próbálja
megtanítani, előadni a tananyagot, te pedig

legyél a "padban ülő", figyelmesen
koncentráló diák.



Szívesen kirándulnátok egy nagyot, vagy a tenger kellemesen
hűvös vízében áztatnátok lábatokat, esetleg ellátogatnátok egy
kiállításra, megnéznétek egy várromot? Tervezzétek meg közösen
a vírus utáni időszakot. Beszéljétek át hova szeretnétek eljutni
akár belföldön, akár külföldön. Kereshettek a kijelölt úticélról
képeket, amikből montázst, házi faliújságot is készíthettek. Ezáltal
létrehoztok egy várva-várt közös célt, ami új erőt adhat, életben
tartja a lelkesedést.

11. Utazási tervek



A valódi utazás megkezdése előtt képzeletben több helyre
is elutazhattok. Kiválaszthattok olyan országot, vagy

konkrét várost, amit szívesen meglátogatnátok. Járjatok
utána az interneten, hogy milyen nevezetességekkel,

épületekkel találkoznátok az adott helyen. Olvashattok a
táj jellegzetes domborzatáról, növényvilágáról, így még

könnyebb elképzelni az ország, város
jellegzetességeit. Meghallgathatjátok a helyi zenéket,

nézhettek képeket autentikus ételekről.

12.
KÉPZELETBELI

UTAZÁS



13. Családi zászló,
címer

Készíthettek egy olyan
családra jellemző zászlót
vagy címert, amelyre ha
ránéztek egyből
magatokra ismertek.

Használhattok
vízfestéket, zsírkrétát,
színesceruzát,
filctollat, ragaszthattok rá
különböző elemeket.

A családra szabást segíti,
ha sajátos
szimbólumokkal,
állatokkal, díszekkel,
alakzatokkal
gazdagítjátok.

Felhasználhattok
bármilyen egyéb kéznél
lévő eszközt, ami
színesíti, egyedivé
varázsolja a családi
zászlót, vagy címert.



14. HÁLADOBOZ

Az apróbb örömöt okozó pillanatok megélésének

tudatosításában lehet segítség a háladoboz készítése. Elég

hozzá egy közepes méretű kartondoboz, amit közösen

díszíthettek, a közepére ráírhatjátok, hogy „háladoboz”, a

doboz tetejére pedig érdemes egy kisebb nyílást vágni. 

Minden nap végén ezen a nyíláson keresztül dobhatjátok a

háladobozba azokat a papírfecniket, amikre feljegyzitek

mindazt, amiért hálásnak érzitek magatokat. Hétvégén közösen

nyissátok fel a dobozt és olvassátok fel, beszéljétek meg miben

leltétek örömötöket ebben a zűrzavaros időszakban.



15.   KŐFESTÉS

Elmehettek a gyermekkel/gyermekekkel egy kisebb sétára.
A séta során szedjetek laposabb, ovális alakú köveket.
Hazaérve kiválaszthatjátok a legmegfelelőbb köveket. Az
alkotáshoz először megrajzolható ceruzával a körvonal, majd
akril festékkel, vagy temperával megfesthető a kő. A
tartósság elérése érdekében a kő felülete lakkozható. A
kisebb kövek akár körömlakkal is befesthetők, így csodaszép
gyöngyökhöz hasonlítanak majd, amiket a gyerekek
felragaszthatnak egy egyszerűbb képkeretre.



16. FŐZZETEK,
SÜSSETEK KÖZÖSEN
 
A GYEREKEK ÁLTALÁBAN SZÍVESEN SEGÉDKEZNEK A
FŐZÉSBEN, SÜTÉSBEN, KÜLÖNÖSEN NAGY
ÉLVEZETET NYÚJT SZÁMUKRA A TÉSZTÁK GYÚRÁSA,
DE A PANÍROZÁS IS ÖRÖMÜKRE LEHET.
TOVÁBB FOKOZZA AZ ÉLMÉNYT A FŐZÉS KÖZBENI
BESZÉLGETÉS, A FŐZÉSI TUDÁSUK
FEJLESZTÉSE. A GYEREKEK EBÉD FELSZOLGÁLÁSÁNÁL
BÜSZKÉN VEHETIK SZEMÜGYRE AZ
ÉTELT, AMIHEZ ŐK IS HOZZÁJÁRULTAK.



Keress elő a gardróbból ruhákat, ékszereket,
melyeket már nem használsz, aztán add át
őket gyermekednek, akinek az lesz a feladata, hogy
a négy fal között alakítson ki egy ruhás üzletet.
Amennyiben gyermekednek van hozzá kedve, saját
papírpénzeket is készíthet. Játszatok szerepeket:
előbb legyél te a vásárló, gyermeked az eladó, majd
fordítva. Próbálgassatok, nézelődjetek úgy mintha
egy igazi bevásárlás történne.

17. Ruhás üzlet



18. Kincskeresés

1.
A játék kertesház esetén a
kertben, lakás esetén
lakáson belül is játszható.

2.
Szülőként először válassz
ki néhány kisebb
játékot gyermekeid játékai
közül.

4.
Készíts hozzá egy
térképet, amelyet követve
gyermeked megkeresheti
játékait.

3.
Ezt követően rejtsd el őket
a kertben, vagy a
lakásban.



 

19.

BUNKERÉPÍTÉS

Nagyon kellemes közös program lehet

a bunkerépítés. Ezt megtehetitek

párnákból, pokrócokból,

összetolhatjátok a foteleket. A kuckót

használhatjátok meseolvasáshoz,

társasozáshoz.



20. Nosztalgiázás
Keressetek elő korábbi nyaralásokról,
nagyobb eseményekről készített 
képeket, videókat. Megfelelő 
hangaláfestéssel akár egy videót is
összeállíthattok a kiválasztott kedvenc
képeitekből. 
Beszélgethettek arról, hogy ki mire 
emlékszik az elmúlt évekből. Ha úgy tartja
kedved saját gyermekkorod képeit is
előkeresheted, hogy ezek alapján mesélj
néhány emlékedről.



21.
KÉPESLAPKÉSZÍTÉS

Most, hogy nincs
lehetőség a távolabb
élő nagyszülőkkel
találkozni, a gyermekek
készíthetnek számukra
képeslapot.

Egy a A4-es
kartonlapot ketté
hajtva, a külső
oldalát
megrajzolhatják,
megfesthetik.

A későbbiekben
személyesen is
átadhatják az
elkészült lapokat,
nem kis meglepetést
okozva ezzel a
nagyszülőknek.

A kartonlap belső
oldalára pedig
egy kedves
üdvözletet
írhatnak.



Ebben a játékban
leginkább a lánygyermekek lelhetik

örömüket. Nem kell hozzá más mint egy
kényelmes szék, tükör, hajgumik,

csatok, fésű. A fodrászkészlet persze
egyéb felszereléssel is bővíthető. Amíg

anya ül, addig a kislány egy csodás
hajkölteményen szorgoskodhat.

22. FODRÁSZ
SZALON



23. Bowling klub

Hozzatok létre otthoni
bowling klubbot.

Nem kell hozzá más,
mint néhány másfél
literes, vízzel töltött
pet palack és egy
nehezebb súlyú
labda.

A szabályokat ti
alkotjátok, a lényeg,
hogy jól
szórakozzatok.



 
 

Adjátok elő közösen a
gyermek kedvenc meséjét. Játsszátok

el a mese szereplőit, keressetek
ehhez való kellékeket, ruhákat.

24. Meseszínház



Egyszerű kreatív recept alapján könnyedén készíthető saját

gyurma, ami alacsony hőfokon kisüthető, majd további

játékokhoz is felhasználható. 

Só-liszt gyurma recept: 

Hozzávalók: 30 dkg durvább só, 20 dkg liszt, kb. 1,2 dl víz,

kb. fél evőkanál étolaj (ettől jobb tapintása lesz a

gyurmának). 

Elkészítés: A só és a liszt minőségétől függ a hozzáadott

olaj és víz mennyisége. Ezért érdemes a folyékony

hozzávalókat apránként adagolni, mert ha túl sok a

folyadék, akkor ragadós masszát kapunk. Ha mégis így

jártunk adjunk hozzá további lisztet és sót.

25. SÓ-LISZT GYURMA



A kisebbek meg is kóstolhatják a gyurmát,

ezért nekik nem ajánlott színezni, de a nagyobbaknál

bátran színezhető az elkészült só-liszt gyurma. A

színezéshez szedjük apróbb darabokra a gyurmát, majd

színezhetjük temperával, vízfestékkel, vagy ételfestékkel.

Természetes színezőanyaggal is izgalmassá tehetjük a

színezést, például: kakaóval vagy fahéjjal barna,

curryvel, vagy kurkumával sárga, pirospaprikával piros

színű gyurmákat készíthettek. A megmaradó gyurma

néhány napig hűtőben tárolható.

Hetekig hűtőben tárolható só-liszt gyurma recept:

https://www.youtube.com/watch?

v=lehTJUtR_Z8&feature=emb_title

25. SÓ-LISZT

GYURMA SZÍNEZÉSE



26. KREATÍV ÉTELEK

Ötletek kreatív ételekhez:
https://www.nagyszuloklapja.hu/konyha

sarok/3278/valogatos-a-gyerek-
fotokon-15-szuper-otlet-hogy-minden-

falat-elfogyjon-a-tanyerjarol.html

Készítsetek közösen egyszerű
alapanyagokból viccesen megformált,

kreatív reggelit, uzsonnát, vagy
vacsorát. Aztán fotóval örökítsétek

meg az ételkülönlegességet.



Azon kívül, hogy levezetitek a felesleges
energiát és jól szórakoztok, a különféle

tánclépésekkel még a gyermek
mozgáskoordinációját is fejleszthetitek.

Kedvenc zenétekre hozzatok létre egy
koreográfiát, amit többször

elpróbálhattok, majd ha már jól megy
előadhatjátok

a család többi tagjának.

27. TÁNC
KOREOGRÁFIA


