
                                   Tevékenységi terv 

 

A PROJEKT CÍME: ÁLOM ÉS ÉBREDÉS (Tél-tavasz határán, ellentétek világában) 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDEJE: 2020.Március30.-Április3. 

A PROJEKT SORÁN KIEMELT CÉLJAINK FELADATAINK: Már alig várjuk, hogy eljöjjön a tavaszi zsongás 

a hosszú tél után. Megfigyeljük az alvó természetet. Tapasztalatokat szerzünk az egymással szöges 

ellentétben álló dolgokról, válaszokat kapunk a miértekre. Gyermekeink képesekké válnak majd a 

csönd megteremtésére, az ellazulás perceinek átélésére, a taktikus ingerek aktív befogadására. 

A PROJEKT SORÁN KIEMELT FEJLESZTHETŐ KÉPESSÉGEK PL: Fantázia, kitartás, ellazulás, türelem, 

várakozás, figyelem, és megfigyelőkészség, egészségtudatos gondolkodás, mozgáskedv, gyakorlás, 

próbálkozás, sikerélmény, taktikus érzékelés. 

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK: Előkészítjük ültető ládáinkat, elmossuk azokat, csíráztatunk és 

elkészítjük egészséges falatkáinkat. 

JÁTÉK: A JÁTÉK FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA (ötletek a játék tevékenység megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése.)  Tapogatós játékot készítünk, melyet kézzel és lábbal lehet érzékelni. (plüssök, 

termések, bab, lencse dió, kukorica, mogyoró,stb) Szívószál segítségével, puha pamut golyók 

fújása,(tavaszi szél) az asztalon zsinor pályán. Cipőfűző leragasztott csőtésztákon való átfűzése. 

Ellentétek játéka: (http:/gyereketető.hu /játékok/ellentétek-játék-nem-csak-ovisoknak 

Bab -számok, betűk kirakása nagycsoportosoknak. 

KÜLSŐ VILÁG TEVÁKENY MEGISMERÉSE: A kertben a tavasz nyomait kutatjuk, földtől az égig. 

Visszanézzük a tél jellegzetességeit és elgondolkozunk, vajon a téli álom idején mi történik a 

növényekkel. 

Ébresztőt fújunk a növényvilágnak korán kelőinek. Babot, napraforgót, zsázsát, retket, búzát 

csíráztatunk, hajtatunk. Megfigyeljük a fejlődésüket.   

Nagyjaink rajzos naplót készítenek egy álltaluk választott növény ébredéséről. 

VERSELÉS, MESÉLÉS (anyanyelvi játékok, beszélgetés, drámajátékok) 

Arany László: A kóró és a kismadár 

A nyúl meg a tavasz hó ( mongol népmese) 

Szabó Lőrinc: Nyitnikék 

Az égig érő paszuly ( magyar népmese) 

Gazdag Erzsi: Mesebolt 

Képzeleti mesék alkotása amit lejegyezünk, felvesszük. 

A mesék lerajzolása amelyik rész tetszett belőle. 

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA: Bab üvegház készítése, a babszemeket ebben tudják 

dajkálni. Tavaszi papírkoszorú, papírvirág margaréta készítése.  Tulipánok festése, nyomdázása villa 



segítségével. Szívószál piramis ( Színes apróra vágott szívószálak felfűzése, szivacsba beleállított 

hurkapálcára. Bárány felhők, rajzolás, vágás, szívószál, fonál segítségével. (Esik az eső) 

EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ TESTMOZGÁS (mindennapos testmozgás, játékai feladatai)  

Nyitnikék-mozdulatszobor játék. 

Víztündér szórófejes flakonnal. 

Papír repülő reptetés, felfüggesztett különböző méretű körökkel kivágott újságpapíron át. 

Gyorsasági futójátékok számképes szőnyegen mezítláb. (papíron számok) nagycsoport, kicsiknek 

számok helyett színek, tavaszi virágok ( hóvirág, játcint, aranyvessző, tulipán, krókusz, margaréta) 

Relaxáció ( mesével, érintéssel) 

Szemizmok tornája(játékos szemmozgásokszemizom erősítő gyakorlatok)  

ÉNEK ZENE ÉNEKES JÁTÉK GYERMEKTÁNC:  Tavaszi szél vizet áraszt 

Mi szél hozott kis futár….(Gryllus Vilmos) 

Tente baba tente…. 

Aludj baba aludjál…. 

Csöndjáték ( Montessori játéka a belső hangok megtalálása) 

Zenehallgatás 

Kalálka együttes: Nyitnikék 

Palya Bea: Altató 

Itzhak Perlaman, IPO/Zubin Mehta-Winter Vivaldi 

 

 NÉMET: Színek számok gyakorlás. 

ÉNEK: Grün,grün sind alle meine kleider. ( youtube) ismétlés 

 

 

 

 

 

 

 


