Tevékenységi tervek
Bodza csoport
2021. február 1-5.
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz

A projekt címe: Dirmeg, dörmög a medve…
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. február 1 – 5.
A projekt tervezett indító élménye: Társasjáték készítése
A projekt várható lezáró élménye: A két kicsi bocs meg a róka c. mese dramatizálása

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Néphagyományok megismerése
A projekt során megvalósítandó feladataink: A szociális képességek, társas kapcsolatok
erősítése, együttműködés a közös tevékenységekben.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Feladattudat, feladattartás,
számlálás, türelem, segítségnyújtás, vizuális memória, auditív memória, kreativitás,
türelem, kitartás, kudarctűrő képesség, térbeli tájékozódás, ritmusérzék, egyenletes
lüktetés, problémamegoldó képesség

Játék
Játék feltételeinek biztosítása
• (ötletek a játék
•

tevékenység
megsegítéséhez,
kiegészítő eszközök
készítése)

Külső világ tevékeny
megismerése
• Alapvető környezet és
természetvédelmi
ismeretek
• matematikai
tapasztalatok,
matematikai játékok

Barlang készítése takarókból, asztalokból
Állatos/ medvés memóriakártya
Babaruhák átválogatása, mosása, teregetés
Medvés könyvek nézegetése
Medvés társasjáték gumimaci bábokkal
Macis ugróiskola
Játék a gyurmával: medvebarlang készítése, medvék
Terepasztal készítése
Lábnyomok keresése a kirándulás során

Képek, történetek alapján medve külső jellemzőinek, élőhelyének,
életmódjának megismerése
Téli ruházat embereken - állatokon
Az állatok téli bundájának megfigyelése
Medvefélék családjába tartozók megismerése (óriáspanda, maláj
medve, ajakos medve, pápaszemes medve, fekete medve, örvös
medve, barna medve, jegesmedve)
Barnamedve: élőhelye, előfordulása Európában
Állathangok CD
Medvék az állatkertekben
Időjós medvék
http://www.farkasnora.hu/medve/medvek_teli_alma.html#mierthisszuk-hogy
Medvetények (1., 2.,)
https://youtu.be/nxALhKar2Tc
https://youtu.be/0o1qCZX4pH8
Robotegérrel irányok, sorrendiség
Pl.: medvebarlang, rét, málnás, forrás, patak

Verselés, mesélés
•
•

anyanyelvi játékok
beszélgető kör

•

drámajátékok

Mondóka:
Dirmeg, dörmög a medve…
Egyedem, begyedem, dínom, dánom…
Mese:
Két kicsi bocs meg a róka (dramatizálás)
Miért alszik a medve télen? (népmese)
Vackor az óvodában
https://youtu.be/6W53Hp65zXY
Vers:

Csukás István: Mackómese
Weöres Sándor: A medve töprengése
A. A. Milne: Bundás medve

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

Mackóbáb kartonból, wc papír gurigából, festéssel, ragasztással

Barlang készítése maradék és újrahasznosításra váró papírokból

Kibújás vagy bebújás…? ceruzarajz (nagyobbak)
Társasjáték készítése: a játék a barlangból indul, az győz, aki
leghamarabb kiér a rétre. Szabályok a gyerekek ötletei, javaslatai
alapján
Iskolába készülők: tarisznya szövése, körmöcskézés

Mozgás
•

a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc

Mackó torna:
Barlang készítése tornaszőnyegből
Akadálypálya kismackóknak: karikákon tenyéren-talpon
mászás, padon mászás, csúszás csúszdán,
Nagyobb mackóknak: mászás rézsútos létrán, páros gerendán,
gurulások, málnaszedés (álló rudak között), mászás
sziklaszegélyen (bordásfal, erdőben domboldalon), mocsárjárás
tüskés labdákon, átugrás patakon

Dirmeg, dörmög a medve….
Brumm, brumm, Brúnó
Bújj, bújj, medve, gyere ki…
https://youtu.be/FuCHTH7J8HE
Zenei fejlesztés: magas – mély hangok
Ritmustapsolás, visszaadás
Zenehallgatás:
Bartók Béla: Medvetánc
https://youtu.be/IF4BfMBeFec

