


FELKÉSZÜLÉS

Mivel közeledik Húsvét ünnepe ezért ezzel a szép tavaszi
ünneppel kapcsolatosan hoztam nektek feladatokat. Nem
kell megijednetek, mert most csak a kezetekre, egy
nagyobb fedeles dobozra, egy szennyeskosárra és egy
szemeteszsákra lesz szükségetek.

Mire befejezitek a tevékenységeket a szobátok is
megszépül és szüleiteknek is örömet okoztok majd.

© Aknai Dóra Orsolya



TEVÉKENYSÉGEK



KÁOSZKOMMANDÓ

Nyisd ki a szobád ajtaját, és állj meg ott
egy pillanatra és nézz körül a szobádban.
Ami zavarja a szemedet, azok mennek a
fedeles dobozba. Vagyis ezeket a zavaró
apróságokat gyűjtsd össze, és tedd bele a
dobozba. Ha a gyűjtés közben olyan dolog
akad a kezedbe, aminek kapásból tudod a
helyét, akkor azokat rakd a helyükre. A
többi landolhat a dobozban.
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KÁOSZKOMMANDÓ

A földön, széken és egyéb más helyeken
lévő szennyesruhákat, és az "elkallódott,
nem tudom hova rakjam ruhákat" tedd a
szennyesruha gyűjtőkosárba.

A szemetet szedd össze és tedd bele az
odakészített szemeteszsákba.
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KÁOSZKOMMANDÓ

VÁLASZTHATÓ FELADAT: húzd át az
ágyneműt, és a koszos, lehúzott ágyneműt
is tedd a szennyesruhák kosarába.

Nyisd ki az ablakot a szobádban és kérj
anyától egy portörlőpálcát vagy egy
portörlő kendőt, és egy úttal a porszívót
is.
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KÁOSZKOMMANDÓ

A polcok és az asztal szabad felületeit
portalanítsd le. Ha van kedved hozzá,
akkor az ott lévő tárgyakat is emeld fel,
és azok alól is száműzheted a port.
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KÁOSZKOMMANDÓ

Portörlés után porszívózz fel mindenhol,
ahová befér a porszívó feje. Kérlek, hogy
nézz be az ágy és a szekrény alá is, mert
a porszívó csövével sokkal könnyebben
tudod az üres pizzásdobozt onnan
kiszedni, mintha be kellene másznod alá.
Ha már kezedben van a porszívó, akkor
vadászd le a sarokban lévő pókhálókat is.
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KÉSZEN IS VAGY 
a nagyjával!
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UTOLSÓ SIMÍTÁSOK

Most már csak annyi dolgod van, hogy a kincses
dobozodra ráteszed a fedelet, és biztonságba
helyezed, hogy anya meg ne találja.
A szennyeskosarat vidd le a mosókonyhába vagy a
mosógép közelébe.
A szemeteszsákot vidd ki a kinti kukába. Ne a
konyhai szemetesbe tedd, mert azzal anyának
plusz munkát csinálsz.
A porszívót és a portörlőt tedd a helyére.
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Nagyszeru
munkát 
végeztél!
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Készíts előtte-utána 
fotókat a munkádról és 
küldd el nekem, hogy 
én is láthassam 
mennyire ügyes 
vagy!



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönöm Oberling Lénának, rend-
és tisztaságspecialistának a gyors és
szakszerű segítséget a feladatok
összeállításában.

VEKTORKÉPEK

● Flat happy easter day elements collection
● Flat happy easter day elements collection II
● Hand drawn happy easter day background
● Hand drawn happy easter day background II
● Easter girl bunny collection
● Hand drawn easter day banners
● Hand drawn easter day egg collection
● Hand drawn easter day card collection
● Easter bunnies with decorated egg 

collection
● Cute bunny easter card collection

PREZENTÁCIÓ HÁTTÉR
SLIDESGO
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https://www.freepik.com/free-vector/flat-happy-easter-day-elements-collection_1639874.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/flat-happy-easter-day-elements-collection_1639872.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-happy-easter-day-background_4118744.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-happy-easter-day-background_4118745.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/easter-girl-bunny-collection_4037338.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-easter-day-banners_3985174.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-easter-day-egg-collection_4118731.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-easter-day-card-collection_4118728.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/easter-bunnies-with-decorated-egg-collection_4037337.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/cute-bunny-easter-card-collection_4038437.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik

