
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: Itt a farsang áll a bál…. 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.02.08-12. 

A projekt tervezett indító élménye: Régi farsangi fotók, képek nézegetése 

A projekt várható lezáró élménye: Kiszézés, télűzés 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: A farsangi zajos mulatozásnak a célja a 

hideg tél elűzése 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Ismerkedjünk a farsangi népszokásokkal, 

télbúcsúztatással kiszézés 

 A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:. ismeretek bővítése, finommotorika 

fejlesztése, ritmusérzék fejlesztése, tánclépések gyakorlása 

  

Munka jellegű 

tevékenységek 

Terem díszítés 

Teremrendezés 

Farsangi játékokhoz eszközök előkészítése 

Óvoda dekorálása 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

 

Bohócos képkirakó 

Seprűtáncoltatás 

Székfoglaló 

Tréfás verseny játékok (kölesgolyó evés villával, pingponglabda 

fújás, szörpivó verseny) 

Lufi terelgetés 

 

 



Külső világ tevékeny 

megismerése 

 

A farsang, a mulatozás, a bolondozás és a jókedv 

időszaka, tavaszvárás ősi örömünnepe a nagy evésekkel, 

ivásokkal a természetet is hasonló bőségre kívánják 

késztetni. 

Hamarosan jelmezbe bújnak kicsik és nagyok és 

kezdődik a vidám farsangolás. Ezekben a hetekben a 

gyerekekkel vidám játékokat játszunk, mókázunk, 

énekelünk. Élénk színekkel dekoráljuk az ovit, és 

gyakran perdülünk táncra. 

Beszélgetünk a farsangi népszokásokról, időjárás 

jóslásokról. 

Ismerkedünk a télbúcsúztatással Kiszézéssel. Kisze bábot 

készítünk a többi csoporttal közösen. 

  

Számosság megállapítása, becsléssel, számlálással, 

párosítással. 

Térirányok megfelelő alkalmazása 

Hosszabb, rövidebb, ugyanolyan hosszú 

  

 

Verselés, mesélés 

• ·anyanyelvi játékok 

• ·beszélgető kör 

• ·drámajátékok 

Mese:  

• Fésűs Éva: Pöttömke hóember lesz 

• Berg Judit: Farsang 

 
Versek, rigmusok: 

• Mentovics Éva: Lángolj kisze, vidd a telet 

• Maskarások, bolondok… 

• Lévay Erzsébet: Farsang napján 

Drámajáték: 

• Cibere vajda és Konc király 

  

  



Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Rajzolás, színezés ceruzával, zsírkrétával 

Olló használat gyakorlása 

Festés szabadon 

Farsangi álarc festés, szivacs-nyomdával ill. ecsettel 

Bohócfej hajtogatás, díszítés 

Golyókilövő készítése 

  

  

Mozgás 

 

Futás irányváltoztatással 

Ugróiskola 

Versenyjátékok, sorversenyek 

Zenés gimnasztika 

Célba dobás 

Tánclépések, mozgás zenére 

  

  

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Mondókák: 

• Kisze, kisze szalmából… 

• Gyerekek, gyerekek… 

• Farsang van, farsang van… 

• Jer, jer kikelet… 

  

Énekes játékok:  

• Itt a farsang áll a bál… 

• Egy boszorka van… 

 

• Haj ki kisze haj… 

• Virágéknál ég a világ… 

• Ha jó a kedved üsd a tenyered… 

  

 


