
Tevékenységi tervek 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

 

A projekt címe: Mackó brummog /Mackó hét/ 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2020. 02.01-05. 

A projekt tervezett indító élménye: Mackó rajzokat gyűjtünk csokorba és kiállítást szervezünk. Óriás 

mackó készítése közösen. Barlang készítés a csoportban. Eszközök: karikák, zsámolyok, puha 

szőnyegek, selymek. 

A projekt várható lezáró élménye: Cirkuszi előadással készülünk, ahol a „fellépők” egy-egy 

produkcióval készülnek. Színpad kialakítása, jegyek és popcorn árusítása. 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink: Ismerjék meg gyerekeink a medvék 

életmódját, jellemzőiket. Játékaink középpontjába helyezzenek állatokkal kapcsolatos témákat. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Türelem, tolerancia, rész-egész szintézis, 

rövidtávú és hosszú távú memória, fantázia, koordinációs képességek, eszközhasználati praktikum. 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

• Krémszínű selymekkel berendezünk egy barlangot. 

• Naponta eleséget készítünk a mackóknak. 

• Törökméz készítése. 

• Medvetalp 

 

 



Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

• Festőműhely készítése. 

• Óriás mackó festése. 

• Mackó kirakó 

• Mackó labirintus kockákból 

• Mackó árnyék keresés 

• Mackó nyomok párosítása, irányok alapján 

• Méz csuprok párosítása 

 

 

Külső világ  

tevékeny 

megismerése 

 

• Elevenítsük fel, kinek milyen emlékei vannak a mackókról 

• Szerdán kirándulunk a Békás-tóhoz, ahol megfigyeljük az 

ottani élővilágot. 

• Szimmetriai feladványaink szintén a mackó héthez 

kapcsolódnak. 

• Számos feladatlap vár csoportunkra. Mézes csuprok törés 

menti pontos párjának megtalálása remek fejtörő lesz. 

• Labirintus, csupor keresés 

 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

• A két kicsi bocs és a róka /új/ 

• Kányádi Sándor: A téli fák /új/ 

• A kesztyű /ism/ 

• A kíváncsi hópehely /ism/ 

• Hónapmondóka /magyar népköltés/ 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Mackó állarc készítése papírtányérból.  

 

 



• Egyéni rajzok mackókról 

• Mackó készítés fonal átbújtatással 

 
• Mackó nyom készítése 

 
• A két kicsi bocs és a róka mese legjobban tetszett jelenetének 

rajzolása 

• Óriás mackó festés közösen 

 

Mozgás 
• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 

• Kirándulás a Békás-tóhoz /Szerda/ 

• Csúszkálás, szánkózás 

• Kis hátizsák, meleg tea 

• Bujkálós labirintus készítése, sok barlanggal 

• Főgyakorlat: Csúszás, mászás, bukfenc, hossztengely körüli 

gurulás a csoportszobában. 

• Játék: Mézes csuprok keresése, időre. 

 

 

 



Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

• Mackó mackó ugorjál /új/ 

 

• Tekereg a szél /ism/ 

• Jön a tavasz megy a tél /új/ 

• Mackó brummog  /új/ 

 
Képességfejlesztés: Ritmus visszhang 

Zenehallgatás: Mackó bánat / Kaláka/ 

 

 


