
Tevékenységi tervek - Pillangó csoport 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: Ki vagy Te? 

 
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. január 18-29. 

A projekt tervezett indító élménye: Beszélgetés a családról/információgyűjtés a gyerekek 

ismereteiről 

A projekt várható lezáró élménye: A családom - ujjbábok készítése 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: Ismeretszerzés önmagunkról, családtagjainkról 

és társainkról. A projekt során a gyerekek előzetes ismereteire építünk. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Képesek legyenek a gyerekek bemutatkozni. 

Ismerjék a lakcímüket, családtagjaikról információt tudjanak megosztani. Ismerjék a családi 

hierarchiát. Képesek legyenek felismerni és megnevezni a testrészeiket, érzékszerveiket. 

Legyenek tisztában a főbb emberi tulajdonságokkal. Képesek legyenek érzékszerveik által 

tájékozódni, érzelmeket kifejezni. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Türelem, szabályok betartása, figyelem, 

állóképesség, memória, gondolkodás, koordináció, egyensúly, finommotorika, ritmus, ritmuskép 

olvasása, egyenletes lüktetés, hallásfejlesztés, taktilis fejlesztés, szókincs, beszédkészség, síkbeli, 

térbeli, időbeli tájékozódás, időrendiség, matematikai képességek, szimmetria. 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Nagyok: 

Ágyneműhajtogatás, segítségnyújtás az ágyazásban. 

Öltözőszekrények, ruhaneműk rendben tartása. 

Önkiszolgálás étkezésnél, mosdóhasználatnál, öltözésnél. 

Terem és udvarrendezés. 

Egyéni megbízatások teljesítése. 

Segítségnyújtás a kisebbeknek. 

Kicsik: 

Játék után az eszközök elpakolása. 

Önkiszolgálás az étkezésnél (öltözködésben, tisztálkodásban 

differenciáltan) 

  



Ruhaneműk, cipő tárolása a megfelelő jellel ellátott öltöző 

szekrényben 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

(ötletek a játék tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

Szembekötősdi játékok: 

-Bizalomjáték (becsukott szemű társ vezetése) 

-Irányítás hangszerrel 

-Térbeli tájékozódás irányok megnevezésével 

-Erre csörög a dió… 

-Hol vagyok? -mozgásos memória játék 

Tükörjáték 

Hangulatember (hangulatok, érzések kifejezése) 

 
Kacsintó játé 

Testrész barchoba 

A hópehely ráhullott...(mondott testrész megérintése vagy testrész 

megnevezése) 

Keresd a párját! - ruhadarabok párosítása 

Matematikai játékok ruhadarabokkal 

Ismerd fel a társad tapintással! 

Hány hógolyót rajzoltam a hátadra? 

Hajtsd végre a gyakorlatot! /Dobókocka számainak megfelelő feladat 

végrehajtása 

 

 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet 

és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

Ki vagy Te? 

- vezetéknév 

- keresztnév 

- lakcím 

- családtagok neve, foglalkozása 

- születési hónap 

- életkor 

Miről ismerhetjük fel egymást? 

- külső jegyek (fotó, tükörlép) 

- belső tulajdonságok 

- hang 

- tapintás 

- fizikai és szellemi adottságok 

- öltözködés 

Ki a legjobb barátot és miért? 

 

 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Mi történt Veled a hétvégén? – beszélgetőkőr 

Kép alapján a tél jellemzőinek összegyűjtése, mondatba foglalása 

Szógyűjtés a „hó” szóval 

Fújj vattapamacs hópelyheket! 

Ellentétpárok 

Ácsom-rácsom… Barátválasztás, jellemzés 

Itt a szemem, itt a szám…/testrész mondóka 

Hétvári Andrea: Sapka, kesztyű, sál /vers 

 

Ez a mi településünk – milyennek látod Nagykovácsit? 

 

Bemutatkozunk /mese 

Orgoványi Anikó: Jégmanó /verses mese – szövegértés 

Melyik a legfontosabb? /testrész mese 

Berg Judit: Zokni mese 

Fésűs Éva: Bundavásár /mese 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Téli fa festése alkar+tenyérlenyomattal 

 
Térkép rajzolása az óvoda környékéről 

Ez vagyok én: 

- fényképrajz 

- Kislány fej hajtogatással, testrészek rajzolásának 

kiegészítésével 

- újrahasznosított gurigából ember (lányok fonalhurkolás 

technikáját alkalmazva, fiúk festés vágás technikájával) 

 

Legidősebb-legfiatalabb családtag 

Hányan vannak családban? Fiú-lány arány 

Páros és páratlan testrészek 

Jobb-bal 

Szimmetria érzékeltetése kesztyű festés során, hajtogatás alkalmával 

Számlálás (hógolyórajz, családtagok) 

Zoknipárosítás 

Hányat dobtam? 



 
A családom – ujjbábok készítése (nagyok) 

 
 

Kesztyű festés (festék simítással, vágással) 

 
Ember és emberarc formázás gyurmából 

Ruhaneműk tereregetése meghatározott utasítások szerint (elé, mellé, 

jobb vagy bal oldalára, közé, sorszámnevek szerint stb.) 

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 

Séta Nagykovácsiban 

Megfigyeljük az óvoda környékét  

Hóembergyúrás 

Csúszkálás, ugrálás a hóban 

Hócsata 

Mozgásos játékok a csoportban: 

- Tükörjáték 

- Erre csörög a dió… 

- Kacsintó 

- Feladatok végrehajtása a dobókocka számainak megfelelően  

( 1-gyúrj hógolyót a kezeddel!, 2-Változz téli álmot alvó 

sünivé!, 3- lapátold a havat!, 4-Építs hóembert!, 5-Öltözz fel 

melegen!, 6-korcsolyázz a jégen!) 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék,  

gyermektánc 

Kiszámoló: Poros úton kocsi zörög… 

Koszorú…/hangfelismerő ism. 

Dal felismerése dúdolás alapján 

Dallambújtatás 

 

Hóembernek se keze./dal 

Hull a, hull a hótenger…/dal 

 

Járom az új váramat…/sorgyarapító 

Ennek a kislánynak…/párválasztó ism. 

 

 



 

Ritmustaps ritmusképek alapján (tapssal, dobbal)ti-ti-tá 

önálló éneklési készség fejlesztése 

hangképzés fejlesztése (la, mi szótagokkal)  
 


