
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

Pillangó csoport 

 

A projekt címe: Maskarások, bolondok…/Medve napok 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. február 1-12. 

A projekt tervezett indító élménye: Ismerkedés a medve fajtákkal kirakós játék közben 

A projekt várható lezáró élménye: Farsangi bál – Télűző kiszebáb égetése az udvaron 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Farsangi néphagyományok felelevenítése, 

időjáráshoz kapcsolódó népi megfigyelés (febr.2.) megismertetése. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: A gyerekek ismerjék meg a farsangi szokások 

eredetét, tudják meg, hogy miért készítették elődeink a kiszebábot és miért vetik azt tűzbe? 

Éljék át a farsangi időszak zenés, táncos, játékokkal tarkított időszakát. 

Figyeljék meg a febr. 2-hoz kapcsolódó időjárást és ez alapján következtessenek a tavasz közeledtére. 

Tudjanak különbséget tenni a medve fajták között és minél több ismeretet szerezzenek róluk. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: megfigyelés, gondolkodás, kreativitás, 

türelem, kitartás, emlékezet, finommotorika, vizuális ritmus, hallásfejlesztés, egyenletes lüktetés, 

ritmus, esztétika, szimmetria, állóképesség, szem-kéz, szem-kéz-láb koordináció, szabálytartás, 

kudarctűrés, geometriai elemek ismerete, számlálás, relációk, irányok, rész-egész viszony ismerete. 

 

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. 

 



Naposság – nagyok 

Tisztasági felelős-nagyok 

 

Kicsik: 

Játék után az eszközök elpakolása. 

Önkiszolgálás az étkezésnél (öltözködésben, tisztálkodásban 

differenciáltan) 

Ruhaneműk, cipő tárolása a megfelelő jellel ellátott öltöző szekrényben 

Farsangi dekoráció készítése 

Kiszebáb öltöztetés 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

(ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

Nyomkövetés – Hová bújt a medve? 

 

Mackók a barlangban – társasjáték 

 

Medve barlang építése saját elgondolás alapján 

Az erdőben jártunk, keltünk.../memória bújócska 

Medvekirakó – újrahasznosított játék 

Farsangi játékok: 

Bohóckirakó 

Jelmezekbe bújunk  

Székfoglaló 

Földrengés játék 

Ügyességi játékok – tárgyak adogatása lábbal, kanállal stb. 

Lufitáncoltatás 

Tüzet viszek, lángot viszek… 

Dínom-dánom dobot vernek… 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

Medve napok: 

Medvék tulajdonságai, táplálékuk, életmódjuk, kicsinyeik 

Medve fajták: barnamedve, grizli, mosómedve, panda, koala, jeges 

medve 

 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

drámajátékok  

Mi történt a hétvégén? beszélgetés, beszéltetés 

Osztozkodik a róka /Magyar népmese 

Miért alszik télen a medve? mese szövegértés 

A medvéből lett vőlegény /Észt népmese 

Bartos Erika: Jelmezbál 

Berg Judit: Farsang 

 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

Medvéhez kapcsolódó időjárási megfigyelések: febr. 2-án ha a mackó 

meglátja az árnyékát, vissza megy a barlangba, mert 40 napig tart még a 

hideg. 

Mézes tea kostoló 

Farsang: 

Farsang eredet: gonosz szellemek elűzése hangoskodással, tűzgyújtással 

Farsangi népszokások: téltemetés, mulatozás, zene-tánc, fánkevés, álarc, 

jelmez felöltése, busójárás (IKT) 

Farsangi bál az óvodában 

Kiszézés szokása – kiszebáb készítése és elégetése 

- bajok, betegségek, gondok elengedése 

- konckirály és ciberevajda kötélhúzása 

Számlálás, összehasonlítás: „Medvék a barlangban” játék során 

Keresd az összeillő képrészleteket! 

Rész-egész viszony: bohóc és medvekirakók összeállítása 

 

Farsangi láncfüzér készítése: hosszabb-rövidebb 

Szimmetria: álarckészítés   



 

 

                        

 

      

Találd ki a jelmezem! barchoba 

Tüzet okádó sárkány – Légzőgyakorlat (fújás) 

Szókincsbővítés: maskara, karnevál, busó 

Igaz vagy hamis? 

Nonverbális kifejezés eszközei – pantomim  

Játszd el! (tisztálkodás, öltözés, étkezés, sporttevékenység) 

 



Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Mackófestés villával  

 
Mackó térbeli ábrázolása (vágás, hajtogatás, ragasztás, festés) 

 

Jegesmedve az északi sarkon (tenyér rajzolása, kivágása, ragasztás) 

 

Mókás ügyességi játék újrahasznosított anyagokból 

 

  

Tüzet okádó sárkány 

 

Álarcok kivágása, színezése, díszítése 

 

  



Kiszebáb készítése 

 

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

Séta Nagykovácsiban 

Csúszkálás a havon 

Mozgásos játékok: 

Széktorna (gimnasztika, széken járás, székfoglaló) 

Kúszás, mászás asztal alatt 

Mackó a barlangba! (Nap felmutatásakor barlangba bújás, felhő esetén 

medvejárás)  

Etesd meg a medvét! – célba dobás szivacs labdával 

Labdatáncoltatás 

Tűz-víz-repülő 

Kelj fel Jancsi! 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Dirmeg-dörmög a medve…/mondóka 

dallambújtatás 

Mackó, mackó ugorjál…/ utánzó 

Lánc, lánc Eszter lánc…/kifordulós dal 

Ha jó a kedved…/dal 

Kiment a ház az ablakon…/dal 

Hopp Júliska…/párostánc 

Itt a farsang… 

Készen áll már a híd…/mozdulatok utánzása 

Haj, ki kisze, haj! 

Postásjáték – ritmustaps továbbadása 

 



Hangszerek körjátéka 

Mozogj, táncolj a zene ritmusára 

Csend király – a kiválasztott gyerek elcsen egy hangszert a királytól, 

feladat a tolvaj lefülelése vagy az elcsent hangszer megnevezése 

Euritmia zenére 

Zenehallgatás: 

Gryllus Vilmos: Maskara CD 

Népek zenéje CD 

Kolompos CD 

 


