
Tevékenységi terv - Nyuszi csoport 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe:             „A nagyotmondó legény” 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.01.18.-2021.01.29. 

A projekt tervezett indító élménye: Mese  

A projekt várható lezáró élménye: Nagyotmondó verseny rendezése 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Csoportkohézió erősítése közös élmények 

által, egyéni fejlesztések játékos formában 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Téli örömök megtapasztaltatása, hóember építés 

az óvoda udvarán, amikor lehetőség nyílik rá 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Belső képalkotás- és fantázia 

fejlesztése, szókincsbővítés, számfogalom megalapozása mozgással kísért tanulás formájában, 

figyelem fejlesztés, humorérzék fejlesztése, logikai feladványok megközelítési útvonala, testkép-

, testséma fejlesztés 

 

„Kerekecske, dombocska, ott szalad a nyulacska. 

Erre szalad, itt megáll, ott egy körutat csinál, 

Ide bújik, ide be, kicsi gyerek kezébe!” 

 



Munka jellegű 

tevékenységek 

• önellátás, önkiszolgálás, önálló öltözködés 

• segítség tekintetében: -kérés, -elfogadás, -nyújtás, 

megtapasztalása/megtapasztaltatása 

• csoport rendjének fenntartása, pakolás 

• tevékenységekhez szükséges átrendezésekben való 

részvétel  

• pihenéskor az ágyak szét-, és összerendezése 

• ágyneműk önálló fel-, és lehúzása 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

• szabad levegőn tartózkodás és játék – időjárás 

függvényében – a lehetőségekhez mérten kiemelt 

fontosságú a bizonytalan járványhelyzetet figyelembe 

véve 

• szabad játék feltételeinek, zavartalanságának 

biztosítása 

• a gyermekek önálló ötleteinek segítése, kreativitásuk 

támogatása, az adódó helyzetek maximális kihasználása 

• az „unatkozó”, illetve az „elhúzódó” gyermekek játékba 

segítése 

• az „agresszív” és/vagy „romboló” tevékenységek helyes 

irányba fordítása a játék sokszínűségét felhasználva, s 

egyúttal más alternatívák felajánlása, melyből a gyermek 

választhat 

• a gyermekek játszó-csoportokba segítése, 

szerepjátékok 

• logikát fejlesztő játékok 

• társasjátékok 

 

 

 

 

 

 

 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

• a víz halmazállapotainak megfigyeltetése 

• beszélgetés az erdei állatokról, hogyan találnak 

télen élelmet? 

• az erdő tisztaságának megóvása, annak fontossága 

• Öltözködés matematikája (rövid-hosszú, vékony-

vastag, réteges öltözködés, több-kevesebb) 

• mondóka segítségével a négy évszak, 12 hónap, hét 

napjainak gyakorlása - ismétlés 

• Matematikai játék: „Zenés csoportba rendeződés” 

(Számfogalom kialakulásának elősegítése mozgással, 

cselekedtetéssel) 

• Kiss Benedek: Csűrüli mamarika c.vers mozgással 

 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

• Beszélgetőkörben -Kommunikációs játék: „Halló, halló, 

ki beszél?” 

• számlálás: hány fiú és lány van ma itt, beszélgetés a 

hiányzókról 

• Játék: ”Öreg mackó, hogy brummogsz?” 

 

Ismétlés: 

• Kiss Dénes: Jön a fagy (részlet: 

„//:Jön a fagy:// jégpatkós lovakon, 

//:Jár a fagy:// kopogóst, kipi-kopp” 

• Szép Ernő: Hó 

• Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben 

• Kányádi Sándor: Betemetett a nagy hó 

• Francia népmese: „Tartari-Barbari” 

• „Képzeljük el, hogy elutazunk Tartari-Barbariba!” 

Mindenki elmondja, hogy mit látott, mikor Tartari-

Barbariban járt! vagy: 

• „Olyan országban jártam, ahol az 

emberek/állatok/fák… stb.” 

Új: 

• Tarbay Ede: Hó, hó, hó… 

• Várnai Zseni: Hull a hó 

• Kányádi Sándor: Ül a tél a hegy tetején 

• Kányádi Sándor: Jön január – részlet 5-6 vsz. 

• „A nagyotmondó legény” magyar népmese 

• „Nagyotmondó verseny” rendezése 

• Alvás előtt folytatásos történet mesélése 

• Rémusz bácsi meséinek befejezése 

• Pinokkió kalandjai 

  

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• csomagoló papírra körbe rajzoljuk a gyermekeket, ők 

ruhát rajzolnak rá, majd kiszínezik  méhviasz krétával – 

testkép, testséma fejlesztés 

• aquarell festés – művészetterápia 

• hóembert ábrázoló gyapjúkép készítése filc alapra, 

színes gyapjúval, tűnemezelés technikájával 

• tehetségfejlesztés: gyöngyfűzéssel – gyöngyállatkák 

készítése   

 

 



Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

• Matematikai játék: „Zenés csoportba rendeződés” 

(Számfogalom kialakulásának elősegítése mozgással) és 

„Körbejárunk, körbejárunk…” 

• Kiss Benedek: Csűrüli mamarika c.vers mozgással 

• nagymozgás a szabad levegőn, a tél örömeinek 

megtapasztaltatása, hóember építés 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

    Ismétlés: 

• Dombon állni most a jó  

• Esik a hó fehér a határ  

• Hóembernek se keze, se lába… 

• Mély kútba tekintek  

• A pozsonyi sétatéren megy a villamos… 

Új: 

• A Győri – páros tánc 

• Gryllus: Hegedül a kisegér 

• Kodály Z.-Weöres, Csukás: Mackó brummog 
 

 

 

 


