
Tevékenységi tervek 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: Irány az Északi – sark!!!! 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.02.01.-2021.02.12. 

A projekt tervezett indító élménye: A kisegér nagy utazása -Eszkimó népmese  

A projekt várható lezáró élménye: Az olvadás megfigyelése - jégtömbbe zárt játékok segítségével  

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink:. Környezetvédelem, élővilág az örök hó 

és jég birodalmában, veszélyeztetett állatfajok, ismerkedés az északi népcsoportok szokásaival  

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:  Mozgásfejlesztés, koncentráció, figyelem, 

finommotorika, logikus  gondolkodás fejlesztése játékosan ( ok-okozati összefüggések felismerése, 

következtetések) 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

- a naposi munka folyamatainak részei (naponta 4 gyermek végez 

naposi teendőket)  

- terítés (tányérok, poharak, evőeszközök, szalvétatartók elhelyezése 

az asztalon) 

 - ebéd bemondása 

 - ebéd után az asztalok letörlése, morzsák összeseprése 

- a víz öntésénél ügyeskedjenek a naposok, hogy ne menjen ki az 

asztalra, ne borítsák ki és ne öntsék le magukat 

- fejlettségtől függően önálló tálalás és segítségnyújtás az ebéd 

második fogásánál 

 



- csoportszoba, udvar rendben tartása, játékeszközök elpakolása 

- segítségnyújtás egymásnak az egész nap folyamán 

- az öltözködés helyes sorrendjének elsajátítása 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

-A szabad játék lehetősége kiemelten támogatott az egész délelőtt 

folyamán- az előkészített játékokkal saját ötleteik alapján is 

játszhatnak ezzel lehetőséget teremtünk a  szabályok újra 

alkotásához 

-Hógolyó (fehér pompom) szedegetés csipesszel pohárba 

 
-Jégvarázs puzzle  

-Mágneses falon filchóember díszítése térképtűvel 

-Hóemberépítő társasjáték (1-től 6-ig beszámozva a különböző 

alakzatokat épül a hóember) 

    

- 

 

 

Külső világ  

tevékeny 

megismerése 

-Mesekönyvek, képeskönyvek nézegetése (medvékről, északi 

sarkvidékről) 

-Az olvadás megfigyelése! 

 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Mondóka: Egy csepp, két csepp, öt csepp, meg tíz olvad a jégcsap 

csepereg a víz! 

Mesék: 

A Grim szigeti ember és a jegesmedve (Izlandi népmese) 

A kisegér nagy utazása (Eszkimó népmese) 

 

Versek: 

Aranyosi Ervin: Téli ölelés 

 
Kovács Barbara: Hacuka   —   vers 

Hacuka pacuka, minek ez a sok ruha 

mire mindet fölveszem, szép kövérre növekszem 

Olyan leszek, mint egy medve, 

Aki ki van kerekedve. 

 

Drámajátékok: 

 A téli szél elfújja azokaz, akik….különböző külső és belső 

tulajdonságok megnevezése- ön és társismereti játék 

 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

 
-Alagutak, barlangok építése a csoportszobában 

-Ismerkedés a földgömbbel 

-Időjárástól függően kirándulás, szánkózás, csúszkálás, 

hóemberépítés, hógolyózás 



Szólánc memóriafejlesztő játék- Mit vinnél magaddal az 

expedícióhoz? 

Dixit kártyák meséi- válassz olyan kártyát, amiről a hó és fagy 

jut eszedbe, mesélj róla! 

Jegesmedve- Panda- barnamedve minden medvefajnak megvan 

a helye a szőnyeg- padló és mindkettő  (figyelem és 

koncentráció fejlesztő játék) 

Barátkozás kézzel lábbal (medvefajták, eszkimó, északi ország 

népei) pl. keress egy panda /eszkimó/jegesmedve barátot, 

mindig vissza kell találni a kiválasztott baráthoz 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

-Jegesmedve ábrázolása különböző technikákkal 

 

-Eszkimó figura készítése (sablon körbe rajzolása fejlettségtől 

függően, vágás, ragasztás technikájának gyakorlása, rajzolás és 

dekorálás egyéni ötletek alapján) 

 

-hideg/jeges hatású gyöngyökből különböző alkotások  

 

 



Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

-Időjárástól függően célbadobás hógolyóval, egyensúlyérzék 

fejlesztés- szánkózás, komlpex mozgáskoordináció a befagyott 

Békás tavon korcsolyázás és csúszkálás 

-Futó és fogó játékok az udvaron 

-A csoportszobának kúszások-mászások alagutakon és szűkebb 

járatokon (asztalokat és tornaeszközöket használva az 

akadálypálya építéséhez) 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

-Zenehallgatás és szabad mozgás zenére 

Tchaikovsky, Pyotr Ilyich The Seasons Op. 37a, No.2. February 

https://www.youtube.com/watch?v=9gNFP8mirtA 

- dal ism. Ha ha ha, havazik! 

- Gryllus Maszkabál- Hóember 
 

 

 

 

Izlandi mese: A grim-szigeti ember és a jegesmedve 

Grim szigetén egyszer, hogy, hogy nem, kialudt a tűz. Tél derekán jártak, kemény hideg volt, a 

tengerszoros is befagyott már. Mivel a jégtakaró elég erős volt, a szigetlakók egy szélcsendes napon 

elhatározták, hogy három ügyes embert átküldenek Izlandra tűzért. 

•  

Szigeti Hanna Lola 

• Kora hajnalban indultak útnak a tűzhozók. Alig derengett még, de az egész falu elkísérte őket a 

partra. A három ember nekivágott a jégnek. Jó vastag jég volt, bízvást átkelhettek rajta. 

Ám ahogy a szoros közepére értek, egyszerre mégiscsak megszakadt a tenger jégtakarója. Nem volt 

széles a rianás, de messze elnyúlt délre és északra, látni sem lehetett a végét. Ketten közülük nagy 

https://www.youtube.com/watch?v=9gNFP8mirtA
https://www.3szek.ro/load/cikk/67163/a-grim-szigeti-ember-es-a-jegesmedve-izlandi-mese


üggyel-bajjal átugrottak rajta, a harmadik azonban elbátortalanodott, nem mert nekivágni. A többiek 

átkiáltottak hát neki, hogy térjen vissza a szigetre, azzal továbbindultak Izlandnak. 

A harmadik sem akart azonban dolgavégezetlenül hazatérni, elindult a rianás mentén, hátha talál egy 

keskenyebb helyet. Ám estefelé beborult, délről vihar támadt, zuhogott az eső. A jég széttöredezett, s 

az ember egy kis jégtáblára szorult, amelyet a hullám és a szél a nyílt tenger felé sodort. 

A hánykolódó hullámok között egyszerre csak egy hatalmas jéghegy tűnt fel. A jégtábla lassan odaért 

hozzá. 

Az embernek se kellett több, kiugrott, és felmászott a hegyre. Azt hitte, most egy ideig legalább 

biztonságban van. De ahogy kapaszkodik felfelé, egyszerre csak megpillant egy jegesmedvét. Nőstény 

medve volt, bocsai ott feküdtek alatta, testével melengette őket. Az embernek a haja szála is égnek állt 

ettől az új veszedelemtől. Éhes volt, fáradt, kimerült, s amúgy se adott volna egy lyukas garast sem az 

életéért. A nőstény medve azonban felállt, odament hozzá, körülszaglászta, aztán a fejével jelezte, 

hogy jöjjön közelebb, bújjon be a bocsok közé. 

Az ember reszketett a félelemtől, mégis összebújt a mackókkal. Az anyamedve pedig tejjel kínálta, hadd 

csillapítsa szomját, éhségét. 

Reggelre kelve az anyamedve értésére adta, hogy másszon fel a hátára, és kapaszkodjék meg rajta. Az 

ember így is tett. Akkor a medve felállt, megrázta magát. Az ember leesett róla. Így történt ez három 

napon keresztül: az anyamedve éjjel tejjel táplálta az embert, nappal pedig a hátára ültette, azután 

ledobta. 

A negyedik napon azonban hiába rázkódott az anyamedve: az ember erősen kapaszkodott, nem esett 

le a hátáról. Akkor a nősténymedve fogta magát, beleugrott a vízbe, és kiúszott Grim szigetére. 

Amikor partot értek, az ember azt gondolta, illik meghálálni a jó cselekedetet. Intett a medvének, hogy 

jöjjön utána. Mentek, amíg a faluba nem értek, ott is az ember házába. Az ember megfejte a legjobban 

tejelő tehenet, s a medve annyi tejet ihatott, amennyi csak beléfért. Ezután bement az istállóba, 

kiválasztotta s levágta a két legszebb gödölyét, majd a szarvuknál összekötve, a medve hátára 

erősítette őket. A medve elégedetten lecammogott a tengerre, és visszaúszott a bocsaihoz. 

Míg a szigetlakók ámulva néztek az úszó medve után, hajó bukkant fel Izland felől, s kedvező széllel 

közeledett Grim szigete felé. A korlátnál pedig ott integetett az a két ember, akik a várva várt tüzet 

hozták. 

 


