Tevékenységi tervek- Barackfa csoport
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: IDŐJÁRÁS

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. 01.18-29
A projekt tervezett indító élménye: Az időjárás az életünk része, és mennyi mindent befolyásol. A
hangulatunkat, öltözködésünket, de az egészségünkre is hatással lehet.
A projekt várható lezáró élménye: Kirándulás a Veresegyházi medveparkba, ahol meglessük a
medvéket milyen idő lesz gyertyaszentelő napját követően.
A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink: A gyerekek szerezzenek
tapasztalatokat az időjárás tapasztalatairól. Emlékeiket idézzék fel, próbálják megfogalmazni az
időjárás elemeinek legjellemzőbb jegyeit.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Feladattudat –feladattartás, analízis
szintézis, taktikus érzékelés, új kézműves technikák, gyakorlása által finommotoros koordináció.

Munka jellegű
tevékenységek

Játék
Játék feltételeinek
biztosítása
• (ötletek a játék
tevékenység
megsegítéséhez,

• Naposi munka folyamatos. Jelek kitűzésével jelezzük,
hogy kik lesznek a naposok. Például az étkezéseink
alkalmával minden a legnagyobb rendben legyen.
• Hó söprése, jég törése, jégcsap készítése.
• Jégkocka készítése, udvari felelős választása, a szánkók
és a műanyag csúszkák rendbetételéért felel.
• Szivárvány posta / színes golyókkal/
• Csipesz-nap hány csipeszt tudnak időre a nap korongjára
rárakni.

• Hópehely számlálás szám csipesz segítségével.

kiegészítő
eszközök
készítése)

• Korcsolya pálya társas játék: kicsik dobókocka pöttyeit
számlálva jutnak be a tó közepébe, ahol kis korcsolyát
kapnak.

Külső világ
tevékeny
megismerése

• Tapogatós, érzékelős varázslat. Például jégkocka, meleg só
zokniban, víz, hó pohárban, ventilátor, legyező, kvarc
lámpa szemüveg hozzá.

• Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek
• matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

• Kísérletezés, mérés, becslés, játékos formában.
• Mit jelent a szó, hogy időjárás?
• Időjárási tábla használata.

• Otthoni feladat, napi időjárás jelentés.
• Minden nap más ruhába jövünk. Hétfőn sárga, e napon
sárga színű gyümölcsöket fogyasztunk. Kedden fehér mint
a hó ruhába jövünk . Szerda kék mint a víz és az ég.
• Csütörtök szivárvány színeibe öltözünk.
• Pénteken sötétebb színekbe öltözünk borús időjárást
érzékeltetve.

Verselés, mesélés

• Nagytakarítás a napnál / új/
• A kesztyű /új/

• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok
• A gomba alatt / ism/
• A didergő király /új/

•
•
•
•
•
•

Rajzolás,
festés,

Szabó Lőrinc: A szél meg a nap /új/
Aki fázik vacogjon /ism/
Nagy Éva: Liccs-loccs /új/
Anyanyelvi játékok / halk hangos levegőfújás/
Nyelvcsettintők / eső/
Fújás célba szélvarázsló: Tollpihével papírgalacsinnal

• Legyező hajtogatás
• Pingvin és korcsolya készítése papírból. Festés, színezés,
fűzés, fonás, fonálból.
• Színes jégkockák készítése. / kék, sárga, sötétkék/

mintázás,
kézimunka
• Színkeverési tapasztalatokat gyűjtünk.
• Kockacukorból iglu k.észítése

• A nagyok időjárás memória kártyákat készítenek színes
papírból vágással ragasztással.
• Főzött gyurmából szivárványt készítünk a szivárvány
napján.
• Időjárás óra papírból.

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás
játékai, feladatai

Ének, zene,

•
•
•
•
•

Hosszú selymekkel tornázunk, futunk, alá fekszünk.
Fújunk: tollpihét, vattapamacsot, gyertyát
Nap, szél, hó, jég, fagy, utánozva majd menekülünk előle.
Esőtánc járás
Mezítláb járunk, a szőnyegen, a hideg és meleg vízzel teli
tálba, érzékeljük a különbségeket és pezsdítjük a
vérkeringést.
• Relaxálunk miközbe legyeznek minket.

• Adjon Isten min den jót az új esztendőben…..
• Télen nagyon hideg van /új/

énekes játék,
gyermektánc
• Tekereg a szél /ism/
• Csicseri borsó /ism/
• Hóember, hóember /ism/
• Napcsalogató /kicsik/ /új/
Zenehallgatás: Vivaldi: Négy évszak / tél/
Jelbeszéd: Koncert különböző hangszerekkel./ism/

