Téli témahét tervek 2.

Téma: Utazás a sarkvidékre
2021.január
18 - január 29

Jeles nap: Hóemberek napja (18.)

Kiemelten fejleszthető képességek:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ismeretbővítés: Környezetünk védelme, a sarkvidék élővilága, más népek életmódja, szokásai, hagyományai, művészete…
Mozgás, koncentráció, egyensúlyérzék, finommotorika fejlesztése
Hallási figyelem, ritmusérzék fejlesztés
Rövidtávú, képi emlékezet fejlesztése memória játékokkal
Egymásra figyelés tükörkép, páros és utánzó játékokkal, mozgással
Síkmértani, térbeli formák felismerése, megnevezése, összehasonlítása, másolás világító doboz és kirakó játék felhasználásával

1. Hóembernek se keze, se lába (ráhangolódás segítése: hóember és hószobrok építése az udvaron és az erdei séta során, hóemberes
memeória és társasjáték készítése)
Mese, vers,
mondóka
Ismétlés:
Weöres Sándor: Haragosi
Ha, ha, ha havazik

Ének, zene, tánc
Hangok megfigyelése,
beazonosítása az erdőben
(csukott szemmel)

Környező világ
A téli időjárás és a
csapadékok formái,
tulajdonságai
Kísérletek hóval, jéggel

Alkotó tevékenység
Hóemberek festése
deszkára
Befőttesüveg hóember
készítése

Fejlesztő játékok
Játékok a liszttel. só-liszt
gyurmával illetve fehér
babbalmegtöltött világító
dobozzal (formarajzok)

Új versek:
Tóth árpád Ferenc:
A szél és a hóember
(verses mese)
Mese. A titokzatos
hóember

Erősödő, halkuló hangok,
hangok iránya
Ismétlés.
Aki fázik vacogjon
Ácsorogjunk
új dal:
Hóembernek se keze

(színes „formák”
fagyasztása: térbeli
formák tulajdonságai,
konstrukciók létrehozása,
relációk gyakorlása
Hóemberek építése (gömb
tulajdonságai, nagyság
szerinti sorba rendezés)

Zenehallgatás, szabad
tánc zenére szalagokkal:

Hószobrok készítése
(szabályos és szabálytalan
formák)

Csajkovszkij: Hópelyhek
tánca

Nyomok a hóban (nyitott
és zárt vonalak
Séta és havas játékok az
erdőben

Kézműves ötletek:

Hóember mintázása
(gömbölyítés, mélyítés
technikájának gyakorlása)
Mozaikkép ragasztása
(tépés gyakorlása –
finommotorika fejlesztése
Hóember barkácsolása
dobozokból (célbadobós
játék készítése)
Hófestés
A hóember sálja (szövés
technikájának gyakorlása)

Különbségkereső memória
játék
Hóemberépítő társasjáték
Mozgásfejlesztés:
Egyensúlyozás hóban,
jégen (jégpálya fagyasztás
a kishomokozóban
Hóból épített buckák
átugrása
Hógolyóval célba dobás
Ugrálóiskolák a hóban
(ugrálás két ér egylábon

Játékkészítés:

Játékos feladatok:

2. Utazás a sarkkörökre (ráhangolódás segítése: ”Ricsi kalandjai” – a képzeletbeli utazást segítő szerkezet megtervezése, tervrajzok készítése,
elkészítése kisebb, nagyobb dobozokból illetve a „Mit vinnél magaddal az útra” játék a beszélgetőkörben valamint a felsorolt dolgok
összegyűjtése, bőröndbe rakása.

Mese, vers,
mondóka
Új mese:
A pingvin és a fóka
A csalafinta róka
Hogyan festette be
egymást a pingvin és a
bagoly? (eszkimó
népmese)
Új vers:
Muskáth Zsuzsa:
A medve
Gyimóthi Gábor:
Pingvin vers

Ének, zene, tánc
Ritmusérzék fejlesztése
Egyenletes lüktetés és
ritmus összekapcsolása
A helyes légzéstechnika
gyakorlása, levegő
beosztás
Téli mondókák, dalok,
dalos játékok ismétlése
Zenehallgatás, szabad
mozgás zenére bottal:
eszkimó népzene és
dallam

Környező világ
Ismerkedés a
földgömbbel, térképpel

Alkotó tevékenység

Fejlesztő játékok

Alagutak, igluk építése
jégkockákból,
kockacukorból, gyurmából
(mélyítés technikájának
gyakorlás

Mozgásfejlesztés:

„Végtelen” pingvin
rajzolása

Utánzó járások
feladatkártyákkal

Életmódjuk, jellemzőik,
érdekességek

Bálna barkácsolása
papírpohárból

Suttogó –szavak tovább
adása körben

Az eszkimók élete
(összehasonlítás a mi
életünkkel

Sarki róka festése
kézlenyomattal

Hallási figyelem
fejlesztése:

Jeges medve villafestéssel

Melyik tárgy esett le a
földre?

Az Arktisz és az Antarktisz
élóvilága (képnézegetés,
válogatás, csoportosítás
nagypapírra rajzolt
földrészekre)

Kísérlet: az olvadó
jégtáblák (világítódoboz)
Matematikai tartalmak:
relációk, számlálás (fóka
matek)

Útjelzők a hóban:
építmények kövek,
kavicsok felhasználásával

Gyaloglás lejtőn le és fel
két bottal
Csúszkálás hóban, jégen

Játék tükrökkel (tükrözés,
tükörkép

Játékok, mozgásos játékok:
Utánzó mozgások:
❖ gyors helyben futás, cikázás (sarki nyúl)
❖ falkaszellem (falkavezér a fehér farkas) – Utánozd a kör
közepén álló mozgását!
❖ tojáscipelés (pingvinek)
Lékhalászat
Olvadó jégtáblák:

A pingvin és a fóka
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, a Jeges tenger legtávolabbi csücskénél élt egy pingvin család és egy fóka család.
A pingvin és a fóka család gyermekei nagyon jó barátságban voltak, igaz, olykor-olykor veszekedtek egymással.

- Én jobban tudok úszni! kezdte el az élcelődést az egyik napon a fóka gyerek.
- Ez nem igaz! Én gyorsabb és ügyesebb vagyok nálad! – válaszolta sértődötten a pingvin.
- Tudod mit? – mondta a fóka. – Versenyezzünk egymással!
- Rendben! A mérkőzés időpontja legyen holnap délután, ússzunk az egyik jégtömbtől a másikig.
- A győztes jutalma öt hal legyen – harsogta a fóka, - bírónak a jegesmedvét kérjük föl!
A gyerekek ebben megegyeztek, békésen elváltak egymástól, és izgatottan várták a másnap délutánt.
Másnap délután a Jeges tenger összes lakója a rajtvonalnál sorakozott. A fóka és a pingvin a rajthoz állt, a jegesmedve számolni kezdett:
- Három, kettő, egy, rajt!
Elindult a küzdelem, a szurkolók hangosan bíztatták a versenyzőket:
- Hajrá pingvin! Hajrá fóka! Győzzön a jobbik!
A fóka két pingvinhosszal vezetett, már majdnem beért a célba, mikor keserves sírásra lett figyelmes:
- Jaj, jaj, beleestünk a vízbe, nem tudunk úszni! – hallatszott a távolból.
A fóka hátranézett és látta, hogy a pingvin két testvérkéje esett a vízbe. Nem törődve a versennyel, gyorsan hátraúszott, hogy kimentse a bajba
jutott kicsinyeket. Látta ezt a pingvin is, de számára fontosabb volt a győzelem, így úszott tovább a cél felé, ahová hamarosan be is érkezett.
- Győztem! Én vagyok a győztes! – kiáltotta büszkén, de senki nem figyelt rá.
Ugyanis a Jeges tenger minden lakója a pingvin gyerekek megsegítésére sietett.
- Nem te vagy a győztes – mondta a medve, - hanem a fóka, aki a testvéreid megmentéséért lemondott a győzelemről.
- Így van! Így van! Éljen a fóka! Kiáltották most már kórusban az állatok!
A pingvin elszégyellte magát, rájött, a medvének van igaza, és megfogadta, soha többé nem fog ilyen önzően viselkedni. A győztesnek járó öt

halat már ő maga adta át a fókának.
Így volt, nem így volt, érdekes kis mese volt!
Muskáth Zsuzsa: Medve
Egy napon egy Barna Medve
Nagyon torkos Barna Medve
Belebújt a fridzsiderbe
Lett belőle Jegesmedve.
Most is ott ül
Megdermedve.

Feladatlapok:

Kézműves ötletek:

