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Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: Négy vándor jár körbe, körbe…Évszakok 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.01.18-30. 

A projekt tervezett indító élménye: Képek csoportosítása a négy évszakról 

A projekt várható lezáró élménye: Séta a téli erdőben, szánkózás 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Évszakok neveinek tanulása, rögzítése, a tél évszakra jellemzők 

tapasztalati tanulása, megfigyelése 

A projekt során megvalósítandó feladataink: A természet változásainak megfigyelése,  

 A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:. Ismeretek bővítése, emlékezet fejlesztése, beszéd, 

kifejezőkészség fejlesztése finommotorika, szem-kéz koordináció, ezközhasználat gyakorlása, 

 

Munka jellegű tevékenységek Teremrendezés, rendrakás gyakorlása,  

Évszakhoz kapcsolódó képek, versek, mesék gyűjtése 

Hósöprés, lapátolás 

Naposság, terítés 

 

 
Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

• (ötletek a játék 
tevékenység 
megsegítéséhez, 
kiegészítő eszközök 
készítése) 

Keresd a párod 
Szól a rádió (időjárás jelentés)  
Pókháló (fonalgombolyag gurítás, évszakok, napok felsorolása)  
Színdominó 
Évszakos társasjáték 
Mi változott meg? (Évszaktáblán képek cserélgetése) 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

Az évszakok feldolgozása rengeteg lehetőséget nyújt az ismeretszerzésre. A 

tanulási tevékenységünk évszak alapú, ami az évszakok környezetismereti 

elemeit foglalja magába. Minden évszakban rövidebb és hosszabb idejű 

megfigyeléseket végzünk a természetben: sétákon, kirándulásokon, udvari 

játék közben megfigyeljük az időjárást, a föld, víz, levegő változásait, ezek 

 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Mesék  

Pataki Edit: Mese a négy testvérről 

 Fésűs Éva: Neszepisze szánkózni megy 

 Kínai népmese: Visszajött a répa  

 Az Évszak Tündérek vitája 

Versek:  

Nemes Nagy Ágnes: Szakad a hó… 

 Aki fázik vacogjon… 

 Donászi Magda: Hóember 

 Hó, hó, hull a hó, hóból lesz a hógolyó… 

 

 
Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Barkácsolás-hóember készítés WC-papír gurigából 

Sapka hurkolás (kézimunka) 

Kesztyű varrás (tűhasználat gyakorlása, díszítő munka) 

 
Téli kép festése (ecset használat gyakorlása) 

Gyurmázás (gömbölyítés) Hóember készítés 

Olló használat gyakorlása 

 

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 

Szánkózás 

Kirándulás a téli erdőben 

A Békás-tó télen 

Mozgás zenére: Vivaldi: Négy évszak, Tél tétel 

 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

hatását az emberekre, állatokra, növényekre. Kísérletezünk hóval, jéggel: 

olvasztás, fagyasztás,  

• Évszakok körforgása,  

• A hét napjainak megnevezése. 

Matematikai tapasztalatok: 

• Számlálás, sorszámnevek 

• Térirányok 

• Pár fogalma, párosítás 

• Rendszerezés 



 
https://www.youtube.com/watch?v=tiQiBBU7Lug 

 

Terepgyakorlatok 

Székfoglaló 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Mondókák:  

• Dirmeg, dörmög a medve… 

• Mese, mese mátka… 

Dalok:  

• Betemetett a nagy hó… 

 
• Hó, hó, hó puha, fehér hó… 

• Tekereg a szél… 

• Hóembernek se keze, se lába… 

• Hóember, hóember hóból van a lába… 

• Esik a hó térdig ér már… 

Énekes játékok:  

• Ennek a kislánynak nem jutott párja… 

• Elvesztettem zsebkendőmet… 

Zenehallgatás:  

• Gryllus: Négy vándor jár körbe, körbe… 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tiQiBBU7Lug

