
 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: tapasztalatok gyűjtése az időjárásról, időjárás 
változásairól, ismerjék fel az évszakok jellemző jegyeit. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: az időjárással összefüggő öltözködés elsajátítása. 
Kísérletezés a víz különböző halmazállapotaival  

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: finommotorika, kreativítás, szem-kéz 
koordináció, emlékezet, szerialitás, megfigyelő képesség, ok-okozati összefüggések felismerése, 
analízis szintézis, rész egész viszonyának felismerése. 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

játékok rendbe rakása  

hetesi feladatok, önkiszolgálás  

könyvtári feladatok: könyvek válogatása, rendben tartása 

eszközök előkészítése, tisztántartása  

 

 

Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

• (ötletek a játék 
tevékenység 
megsegítéséhez, 
kiegészítő eszközök 
készítése) 

hógolyózás, hóember építés, 

 jeges játékok, kísérletek, 

öltöztetős játékok síkban és térben,  

évszakos társasjáték,  

hóember építő társas játék 

hógolyó gyúrás papírból 

téli spatula kirakó   

 

 

 

Tevékenységi terv –Vackor csoport 

 

 

 

 

 

Barangolás a hóemberek országában… 

 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. 01.18-29. 

A projekt tervezett indító élménye: hóemberek építése az udvaron 



Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Festés jéggel 

 
Hópihe készítése: Gyöngyök felvarrása papírra 

Zoknihóemberek készítése: varrás, (kisebbeknek kötözés), tömés rizzsel és 

vattapamaccsal. 

Téli táj készítése ujjbegyfestéssel, dugó-és fültisztító pálcika mintázással. 

 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Vers:  

Kányádi Sándor : Aki fázik vacogjon! 

Nemes-Nagy Ágnes: Hóesésben 

Kányádi Sándor: Betemetett a nagy hó, erdőt, mezőt, rétet. 

Mese: 

 Móra Ferenc: didergő király 

Grimm: Holle anyó 

Varga Katalin: Téli lakoma 

Visszajött a répa (dramatizálva is) 

A kesztyű (dramatizálva) 

 

  

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

Hócsata az udvaron, hógolyó gyúrás, 

Kúszás, mászás a hóban 

Gurulás a hóban 

Nagymozgások gyakorlása nehezítéssel: séta, futás a hóban. 

Célba dobó verseny a hógolyóval. 

Hógolyó gurítása akadályok kerülésével (sorverseny) 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet 

és természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

A téli időjárás jellemzőinek megfigyelése az óvodaudvaron, és az erdei séta 

során.  A különböző csapadékformák előfordulása, nevei: köd, hó, dér, 

zúzmara, jég. 

A víz különböző halmazállapotainak megfigyelése játékos kísérletek közben: 

Víz fagyasztása különböző konyhai formákba az udvaron, felengedése a 

csoportszobában. Kísérletezés a hóval, jéggel vízzel 

Népi időjárás megfigyelések 

 

Matematikai tartalom:  

Különböző formák felismerése: háromszög, kör, gömb, téglalap, ezek 

előfordulása az udvaron. 

Kisebb-nagyobb a hóemberépítés hógolyógyúrás kapcsán. Hosszabb-rövidebb 

megfigyelése a természetben a jégcsapok keresése kapcsán.  

 



 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Mondókák:  

Ha-ha-ha havazik…,  

Hull a hó, hull a hó, lesz belőle takaró…  

Énekek:  

Hóembernek se keze, se lába…,  

Hóember, hóember…,  

Négy évszak jár körbe, körbe…,  

Tekereg a szél…  

Ugráljunk, mint a verebek…,   

Zenei képességek:  

Ritmusérzék fejlesztése, gyors, lassú: időmérés a zenében: ismerkedés a 

metronómmal.  

A hangok helye az öt vonalközben, a szolmizáció alapjai mesébe építve. 

 
Zenehallgatás:  

Téli népdalok óvodapedagógus előadásában, furulyaszóval. 

Szállongó szél…  

A csitári hegyek alatt…  

Télen nagyon hideg van… 

 

 

 


