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Játék
Mancala játék

Játék a logikai készlettel
Helycsere – játék a hónapokkal
Szó gyűjtés „a” hanggal
Névsorolvasás csak magánhangzóval, és a név felismerése
„Pókháló” készítése„ a hét napjainak felsorolásával
Figyeljük a faliórát, és dobolunk a combunkon az ütésekkor.
Lépegetünk, tapsolunk az óra másodpercmutató járásának megfelelően

Külső világ tevékeny megismerése
Ismerkedés az új játékok szabályaival
Oldaliság gyakorlása – „karkötő” viselése a bal kezükön
Évszakok, hónapok napok, idő
A születésnapok megtanulása (Mikor születtél, Melyik évszakban? Melyik hónapban? Hányadikán? És
melyik évben?
Ismerkedés az órával (mutatók, másodperc, perc, óra)
Napszakok: reggel, délben, este, éjszaka, hajnal (Mit csinálunk reggel? Mit csinálunk délben? Mit
csinálunk este? Mikor van sötét? Mikor van világos?)

Matematikai tapasztalatok:
Halmazok képzése és elemeinek sorba rendezése a csoporttal. – Álljanak külön a tavasszal, nyáron,
ősszel, télen született gyerekek.
Sorszámnevek – Sorakozó születési sorrendben: ki született leghamarabb? Ki az első a sorban, ki a
második, ki a harmadik?

Verselés, mesélés
•
•
•
•

A tizenkét hónap (mese)
A tizenkét hónap (görög mese)
Január elől jár …
Szabó Lőrinc: Esik a hó

- Ténagy Sándor: Bolondos mondóka
Hétfőn, egy szem makkot leltem,
Kedden délben földbe tettem.
Szerdán este vödröt vettem,
Csütörtökön megöntöztem.
Pénteken csak nézegettem,
Szombaton már büszkélkedtem.
S akár hiszed, akár nem:
Vasárnap az én tölgyfámról,
Annak mind a tíz ágáról
Száz szem makkot leszedtem.

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
•
•

Ilyen volt a karácsonyfánk (szabad rajz készítése)
Évszakfák készítése

Ötletek:

•

Hóember készítése WC papír gurigából fonal felhasználásával sapka készítése átvetéses
csomózás technikájával

Mozgás
Bemelegítés zenére: gyors, lassú
Lábtorna
Futójáték:- Szoborjáték
Fogójáték: Macska-egér
Sorverseny: akadály átlépéssel (pad, zsámoly)
Játék a hóban.
Kirándulás és csúszkálás a hegyen

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
-Hétfő, kedd, szerda, csütörtök…..
- Csön-csön gyűrű... (új)
- Túrót ettem...

- Töröm töröm a mákot...

Képességfejlesztés:
Magas, mély, halk, hangos éneklés
Egyenletes lüktetés, ritmus tapsolás, dobbantás, ritmus-hangszer használata

