Tevékenységi tervek-Maci csoport
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz

A projekt címe: A mi házunk
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. 01. 25-29
A projekt tervezett indító élménye: beszélgetés arról, hogy ki hol lakik.
A projekt várható lezáró élménye: „kiállítás” a gyerekek alkotásaiból

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: A gyerekek gyűjtsenek tapasztalatokat, ismereteket a
környezetükkel kapcsolatban. Rögzüljön lakcímük, ismerjék fel a falu és a város különbözőségeit.
Gyakorolják az ellentétes kifejezéseket.
A projekt során megvalósítandó feladataink: A gyerekek ismereteinek felelevenítése, rögzítése,
szókincsének bővítése. Egymásra figyelés gyakorlása, együttműködés erősítése.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: figyelem, fegyelem, kitartás, gondolkodás,
beszédkészség, zenei hallás, memória, finommotorika, türelem, esztétikai érzék, koncentráció,
feladatértés, szókincs bővítés, gondolkodás, kifejezőkészség

Munka jellegű
tevékenységek

Játék
Játék feltételeinek
biztosítása

Fordítsák ki ruháikat
Próbálják összehajtani a ruhájukat.
Akasszák fel a kabátot, overáljukat a vállfára.
Mossák ki rendesen a fogkeféből a fogkrémet
A terem rendezése: söprögetés gyurmázás után.
Az öltözködés helyes sorrendjének gyakorlása

„A” hang felismerése szavakban
„Ó” hang felismerése szavakban
Játék: milyen szám következik 3 után? (5 után, 4 előtt, milyen szám van 5 és 7
között? stb. egészen tízig)
Találd ki, hogy ki vagyok?
Egy gyermek az óvónő ölében huny, a többiek körben ülnek. Akire az óvónő
rámutat, az a hunyó mögé áll, és azt mondja: Találd el, ki vagyok? A hunyó a

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

pajtása nevét mondja, ha kitalálja. Most a kérdező lesz a hunyó. Nehezíteni
lehet a feladatot azzal, hogy a gyermekek énekelve kérdeznek, vagy
elváltoztatják a hangjukat.

Külső világ tevékeny
megismerése

Ki hol lakik? (Község neve, utca házszám)
Különbség város és falu között. (Kisebb-nagyobb, több ház-kevesebb ház,
közlekedési eszközök, hosszabb utca -rövidebb utca, alacsony ház-magas ház,
földszint, emelet, mozgólépcső, lift, sok ember-kevés ember, boltok, templom,
…..)
Budapest és Nagykovácsi „megépítése” a szőnyegen fakockákból, utakból.

• Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek
• matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Rajzolás,

„Körbejárunk, körbejárun, és az egyre rátalálunk……. „- mozgásos számolás
Síkidomok, geometriai formák felismerése: négyzet, téglalap, háromszög
A három kismalac és a farkas
Hej Gyula, Gyula, Gyula - kiszámoló
Aki fázik….(mondóka ismétlés)
Aki fázik, vacogjon,
Fújja körmét, topogjon,
Földig érő kucsmában,
Nyakig érő csizmában,
Bújjon be a dunyhába,
Üljön rá a kályhára.
Mindjárt megmelegszik.

Gyurmázás: Előrajzolt vonalak, formák követése gyurma segítségével

festés,
mintázás,
kézimunka

A mi házunk: a gyermekek házának ragasztása síkidomok felhasználásával

Ház hajtogatása:

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Futás párosával, jelzésre kéz elengedése, majd jelzésre újra páros futás.
Páros gimnasztikai gyakorlatok:
- A pár egyik tagja leguggol, majd feláll, szerepcsere.
- Szökdelés páros lábon, majd szökdelés jobb lábon, bal láblendítéssel rézsút
előre
- a párok egymásnak háttal állnak fel, könyökkulcsolás. A hátak egymásnak
feszítésével leguggolás, majd felállás.
- szemben állás terpeszben, vállfogás. Törzsdöntés, ütemes vállrúgózás.
Állatutánzó járások csoportban, zsámoly megkerülésével
Halászfogó
Mozgás a szabad levegőn

Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

Elvesztettem zsebkendőmet … énekes játék
Benn a bárány, kinn a farkas
Zenehallgatás: Vivaldi: Négy évszak (tél)

