
Tevékenységi tervek 

Bodza csoport Február, Farsang 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: Itt a Farsang...Haj kisze haj.. 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. február 8 -19. 

A projekt tervezett indító élménye: Jancsi bohóc az én nevem - Bohóc arc készítés vidám színű 
mértani formákból 

A projekt várható lezáró élménye: Téltemető Kiszézés , kiszebáb készítés - Mentovics Éva: 
Csorduljon a jégcsap 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: A februári jeles napokkal való ismerkedés. 
Farsangi mulatságra készülődés, a tél végének megtapasztalása, február  hónap jellemzőivel 
ismerkedés ( kiscsoport, középső csoport), évszakok jellemzőinek tudatosítása (nagycsoportban),  

A projekt során megvalósítandó feladataink:  

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Gondolkodási képességek(figyelem, 
emlékezet,rövid és hosszútávú memória, fantázia, kreativitás).Matematika tartalmú 
tapasztalatok(számlálás, több- kevesebb).Szókincsbővítés, fogalomalkotás, új ismeretek szerzése. 
Vizuális képességek (finommotorika, téri tájékozódás síkban, térben,, hajtogatás ragasztás, 
kollázs technika elsajátítása,Zenei képességek ( ritmusérzék,tiszta éneklés). Testi képességek 
(egyensúly, téri tájékozódás, állóképesség). Mozgáskoordináció fejlesztése: szem- kéz koordináció, 
szabálytudat alakítása, szociális érzékenység fejlesztése. 
 

 

Játék 

Játék feltételeinek 
biztosítása 

Nagyoknak: 
• Gazdag Erzsi: Itt a farsang 
• Szepesi Attila:A Bohóc 

Kicsiknek: 
• Drégely  László: Jancsi Bohóc 
• Garai Gábor: Táncdal 



(ötletek a játék tevékenység 
megsegítéséhez, kiegészítő 
eszközök készítése) 

 

 

Játék Farsang napján: 
• Székre erősített papír mackófej száján keresztül húzott 

fonal gombolyítása 
• Célba dobás síkbeli bohóc célpontra 
• Kötéltáncos: esernyőt kézben tartva földre 

fektetett,kanyargóskötélen egyensúlyozás 
• Seprű táncoltató 
• Labda körbe járatás: törökülésben érintsd meg a melletted 

ülő fejét vállát, kézfejét térdét, stb 
két labda körbe járatása, melyik ér vissza hamarabb? 

• Asztalnál: papírlap fújó verseny. galacsin gurító csata: 
galacsin terelgetése ceruza segítségével, két párhuzamosan 
futó kender madzaggal kijelölt útvonalon, figyelem , 
koncentráció fejlesztés, szabálytudat alakítás: ha letér az 
“útról” a galacsin a kezdőpontra megy vissza 

• vicces rajzolós -nagyoknak: testfestő krétával, becsukott 
szemmel rajzolni valamit a szemben ülő társadra pl: piros 
bohóc orrot, arca bal oldalára szivecskét, kezére csillagot, 
homlokára stb..( kitapogatni a testrészt, irányok 
gyakorlása  

Külső világ  tevékeny 
megismerése 

• Alapvető környezet és 
természetvédelmi 
ismeretek 

• matematikai 
tapasztalatok, 
matematikai játékok 

 

   Drégely László: Jancsi bohóc c. vers kapcsán játékos rávezetés, 
„vajon ki mondhatja?” 
Többféle színű, geometriai formából (háromszög, négyzet, 
téglalap), nevezzük meg a formákat:  

• Te milyen formát választottál,? Milyen a színe? 
• különféle alakzatok, formák megkülönböztetése, 

megnevezése, 
• Találsz hasonlót a csoportszobában, mondj valamit, ami 

hasonlít ahhoz a formához: pl. piros kör-alma, háromszög: 
pizza szelet 

• Nézzük meg, van-e aki ugyanolyan formát választott, 
miben különböznek mégis? Talán a színükben, vagy a 
méretükben? 

• Kié a nagyobb, kié a kisebb? 
• Ki lehet-e rakni belőle mást is, pl.: ház, autó, vonat stb. 

Miután megismerkedtünk sokféle formával, válasszuk ki, 
melyikből lehet a bohóc szeme, milyen legyen az orra? Mi 
hiányzik még az arcáról? 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 
• beszélgető kör 
• drámajátékok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kicsiknek:  
• Garai Gábor Táncdal 
• Drégely László: Jancsi bohóc a nevem 
• Haj ki kisze, haj, nem lesz semmi baj 

Nagyoknak: 

•  Szepesi Attila: A Bohóc 
• Gazdag Erzsi: Itt a farsang 
• Weöres Sándor: Három görbe legényke 
•  
• Drégely László: Jancsi bohóc:-vers mozgásos eljátszása 

 
 Hipi-hop, itt vagyok, szamárfület mutatok. 
Hopplá-hó, táncolok, ugye milyen szép vagyok? 
Orrom retek, fülem kajla, aki itt van, hangom hallja. 
Jancsi bohóc az én nevem, aki sír azt kinevetem 
 

Mentovics Éva: Csorduljon a jégcsap 
 
Kiszebábbal jöttünk ide , 
jó időre várva, 
máglyát rakunk, hogy a meleg 
testünket átjárja. 
 
Te is lángolj kócos kisze,  
csorduljon a jégcsap, 
 ne maradjon se hó, se fagy, 
jön a tavasz, nézd csak! 
 
Tüzed csapjon fel az égre, 
 pernyéd hulljon szerte,  
napfény szórja langy sugarát 
a sarjadó gyepre 
 

“ Gyere tavasz, várva várlak, 
Hozz zöldruhát fűnek ,fának, 
Fújj szél, meleg szél, 
Jön a tavasz, megy a tél.” 
 

Mese  kicsiknek:  
• A kesztyű 
• Bartos Erika: Jelmezbál 
• Fésüs Éva: Pöttömke hóember lesz 

Nagyoknak: 
• Kovács Barbara: Csillagruha 
• Benedek Elek: Mackó úr meg Ordas koma 
• A bolondos legény 

Meselánc: Valaki elkezd egy mesélni, majd akire rámutat, 
folytatja, változat: legyen tréfás mese, legyen állatos, legyen 
közlekedéses, stb. 

 



Rajzolás, 
festés, 

mintázás, 
kézimunka 

 
• lufi farsangi dísz készítés: bohóc forma 
• Bohóc készítése wc papír guriga, és fonál 

felhasználásával,  formák kivágásásával, ragasztással 
 
Színes geometriai formákból a bohóc arc készítése: papírtányérra 
ragasztással bohóc arc kialakítása. 
Kicsik: előre kivágott geometriai formával dolgoznak, nagyok 
kirajzolt formát vágnak, magokkal díszítik a bohóc arcot 
( lehet: színes  háromszög sapka, krepp papír haj, ) 

   
 

 

 



Mozgás 

• a mindennapos 
testmozgás játékai, 

feladatai  

Nagymozgások: járás( séta, közlekedés) 
• udvaron futás, fogó játékok 
• kibújás-bebújás: futás mászóka körül, csúszda vár körül, ha 

azt kiáltom: bebújás, gyorsan bújj be a mászóka, csúszda vár 
alá, vigyázz a társadra, meg ne lökd!, ha azt kiáltom” 
kibújás”, bújj ki a mászóka-csúszda vár alól, vigyázva a 
társadra, és fuss tovább. 

• páros fogó: a gyerekek párokat alkotva menekülnek a 
kiszámolt fogó elől fuss haza  

 

Ének, zene, 
énekes játék, gyermektánc 

 

  

Ugráljunk  ..(.ÉNO 116.) 
Mackó, mackó ...( ÉNO 222.) 
Brum-brum Brúnó  ( ÉNO 305) 
Itt a Farsang.. ( ÉNO 313) 
Nád a házam teteje 
Elmúlott a rövid farsang..( ÉNO 262) 
Bújj, bújj zöldág..- dalos játék 
Süss fel nap 
  (ÉNO 308) 
Jöjjön a tavasz, vesszen a tél mondóka  

• halk-hangos elmondása 
• fiúk -lányok mondják 
• egyenletes ritmust ütünk 

 
Zenehallgatás: 

• Claude Gervaise: Táncdal 
• Édes rózsám szívem kedvese 
• Gryllus Vilmos Bál, bál ,maszkabál 
• A farsangi napokban  

 


