
Tevékenységi tervek 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

 

A projekt címe: Ébredés / Ellentétek világa, tél és tavasz határán/ 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. Február 08.-12. 

A projekt tervezett indító élménye: Farsangi mulatságunk és a busó állarcaink már a telet 

ijesztgették. A csoport szoba dekorálása, farsangi bál rendezése. 

A projekt várható lezáró élménye: A dédelgetett növényeink apró hajtásait figyeljük , hogy életre 

kelnek. Az ébredő természetet magunk is látjuk és tapasztaljuk. ( bab, borsó ) 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink:  A tavaszi zsongást várjuk a hosszú tél 

után megfigyeljük az alvó természetet, elképzeljük az álomban történő eseményeket. Képzeleti 

képeinket mesét alkotunk. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Fantázia, kitartás, ellazulás, türelem, 

várakozás, figyelem és megfigyelőkészség, mozgáskedv, sikerélmény, 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

• Az elolvadó hó nyomán előbukkantak a növények 

• Előkészítjük az ültető ládákat. 

• Csíráztatunk és előkészítjük az egészséges falatkáinkat. 

• Csoportszoba dekorálása, színpad előkészítése. 

 

 



Játék • Tapogatós játékok / formák és textúrák változatai párokban/ 

• Gyereketető / Ellentét játékok / 

• Saját mesék gyűjteménye tárgyakkal. 

• Bab labirintus 

 

 

Külső világ 

tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

• Beszélgetünk a farsangi népszokásokról. 

• Mit jelent a téltemetés? 

• Elkészítjük a kiszebábuinkat. 

• Babot, retket, zsázsát, búzát csíráztatunk. 

• Visszaidézzük a tél jellegzetességeit, 

• Sétáink során a tavasz nyomait kutatjuk. 

• Számolási készség fejlesztése, mennyiségek azonosítása, rész-

egész viszonyának érzékeltetése. 1-6 pöttyökkel ellátott, 

papírból kivágott testrészekből a teljes bohóc test összeállítása 

dobókockával történő dobás után. 

• Kép választása, a kép nevének letapsolása, akusztikus jel      

(taps) megszámlálása után a megfelelő szótagszámú kép 

kiválasztása. 

 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

• A nyúl meg a tavaszi hó / angol népmese/ 

• Az égig érő paszuly / A kóró és a kismadár / Arany László/ 

• Kismadár és a kóró /Várszegi Adél/ 

• Szabó Lőrinc: Nyitnikék / részlet/ 

• Gazdag Erzsi: Mesebolt 

 
• Mit eszik a bohóc / Fazekas Anna / 

 

 



Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Bab ültetése 

• Só-liszt gyurmából farsangi bohócok, fánk formázása 

• Kiszebáb rongyból, papírból 

• Süvegek, girlandok, szemüvegek, bohócok készítése színes 

papírból. 

 

 

 

Egészségfejlesztő 

testmozgás 

 

• Mozgások kötéllel, Relaxáció (mesével, érintéssel) 

• Gyorsasági futójátékok számképes szőnyegeken 

• Mozdulatszobor játék szemizmok tornája 

• Székfoglaló, seprű fogó. 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

• Haj, ki kisze haj… 

• Tente baba tente… 

• Tavaszi szél… 

• Aludj baba aludjál… 

• Mi szél hozott kis futár 

Kf: Ütős hangszerekkel egyenletes lüktetés érzékeltetése. 

Zenehallgatás: Kaláka együttes: Nyitnikék 

https://www.youtube.com/watch?v=5txnniyNXIk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5txnniyNXIk

