
Tevékenységi tervek, Bodza csoport 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe:  Hull a hó...hull a hó…... 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. január 18 - 29. 

A projekt tervezett indító élménye: Esik a hó = hófestés :-) Tavalyi képek segitségével 

az előző év élményeinek felidézése 

A projekt várható lezáró élménye: Ismerkedés Vincent Van Gogh: Csillagos éj c. 

képével,  közös kép készítése 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,:  

A projekt során megvalósítandó feladataink: Újrahasznosítás fontossága, jelentősége, 

környezettudatos kultúra megalapozása, Körforgás felismerése, megértése: év, 

évszakok, hónapok, hetek, napok. Az ezekkel kapcsolatos időjárások felidézése, 

rendszerezése.  

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: szem-kéz koordináció egykezes 

felső dobás elsajátítása, gyakorlása, egyensúlyérzék, reagálás-gyorsaság, távolság, 

gömbölyítés, sodrás, nyújtás technikájának gyakorlása, fantázia, kreativitás, 

sorrendiség, szabálytudat, kitartás, türelem, esztétikai érzék, matematikai ismeretek, 

társas kapcsolatok  

 



Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

Találós kérdések: 

Fagytól, jégtől sose fél, szánon szalad, ő a ….(tél) 

Égből hullok, fehér vagyok, szeretem kemény fagyot. (hó) 

Fölül vastag, alul vékony, hogyha nap süt, folyékony. 

(jégcsap) 

Mikor lehet a vízen száraz lábbal átkelni? (ha megfagy) 

Téli Dobble játék 

Képkirakó játékkal sorrendiség, különbségkereső 

Érzékelős játékok – kosárban, kendo alatt forma, 

struktura, méret alapján felismerés 

Autópálya építés kicsikkel 

Gyöngyfűzés  

 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédel

mi ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

Tél van:  időjárásunk, ennek hatása környezetünkre, ránk, 

ruházat 

Téli csapadékok, a hólepel alatti világ felfedezése nagyítóval 

Tapasztalatszerzés a vízzel: víz színezése ételfestékkel, 

színkeverés, jégkészítés, építés hóból, jégdarabokból, hó 

olvasztása különböző hőmérsékletű térben- megfigyelések 

https://gyereketeto.hu/kiemelt/teli-havas-kiserlet/ 

 

Kirándulás során a téli természet megfigyelése, az erdő,  

a Békás-tó téli ruhája: jég, hó, hódara,  

Matematikai ismeretek:  

téli ruhadarabok válogatása szín, típus, méret alapján.   

https://gyereketeto.hu/kiemelt/teli-havas-kiserlet/


Halmazképzés.  

Sálak  hosszúságának  megállapítása becsléssel, ellenőrzés 

összeméréssel. Sorozatok alkotása, szabály felismerése, 

önálló sorozatok alkotása adott szabályok alapján eztán 

saját szabályok létrehozásával. 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi 

játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Donászy Magda: Mérgesen néz a hóember… 

Gazdag Erzsi: Hóember 

Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben 

Kányádi Sándor: Aki fázik vacogjon... 

Varga Katalin: Téli lakoma 

Grimm: Holle anyó 

Fésűs Éva: A kíváncsi hóember 

http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1161

686 

 

Havas játékok a csoportszobában: „Kirándulunk”: 

öltözködés-téli viselet. Csúszkálás a jégen, hóban. Hóember 

építése, hógolyózás.  

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Hóember készítése só-liszt gyurmából 

- nagyoknak szabályok: gyurma golyó mérete 

(akkora legyen, mint egy kisebb alma, mint 

egy dió, díszítésnél termések összehasonlítása, 

szín, méret alapján 

- kicsik: gömbölyítés, lapítás, gyurma díszítése 

Hóember festése - nagyok 

Hóember , hóesés festése ujjfestékkel - kicsik 

WC papírguriga segítségével, 

Nyomhagyás a hóban 

Hófestés (ételfesték + víz) 

Téli kép készítése átlátszó, műanyag doboztetőből, wc papír 

gurigából, festéssel, ragasztással  

http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1161686
http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1161686


 

Téli kép festése söralátétre - újrahasznosítás 

 

Szövés, fonás, körmöcskézés 

 

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai  

Hógolyózás 

Amennyiben használhatjuk a tornateremet: dobás helyes 

technikájának elsajátítása, gyakorlása, rögzítése babzsákkal, 

falra, zsámolyba, egyéni képességektől függően különböző 

távolságra 

 

Udvaron dobógyakorlatok hógolyóval  

 

Hóemberfogó 

 

Lehetőség szerint erdei séta során: hógolyózás, mozgásos 

havas játékok 

Csúszkázás a Nagyszénás alsó dombjain, a Tanösvény 

mellett)  

 

Ének, zene, Mondóka: Ha-ha-ha, havazik, 



énekes játék, 

gyermektánc 

                   He-he-he, hetekig,, 

                   Hu-hu-hu, hull a hó, 

                  Hi-hi-hi, jajde jó! 

 

Nagy a hó igazán…. 

Gryllus Vilmos- Tóth Krisztina: Dal a hidegről 

https://youtu.be/Bqln4-R7VT4 

 

Énekes játék:  Elvesztettem zsebkendőmet… 

Zenehallgatás: 

Csajkovszkij: Diótörő 

Vivaldi :Négyévszak, Tél 

Robert Schuman: Hazatérő vidám földműves 

https://youtu.be/LcR0c6yBLP0 
 

 

https://youtu.be/Bqln4-R7VT4

