
Tevékenységi tervek 

 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: Tavaszváró (rügyeztetés, csíráztatás) 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.02.22-03.05. 

A projekt tervezett indító élménye: Virágmagok, virághagymák vásárlása 

A projekt várható lezáró élménye: Növény kiállítás (a frissen kibújt magocskákból) 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: A gyerekek gyűjtsenek ismereteket, szerezzenek 

tapasztalatokat arról, hogyan működik a természet. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: A növények fejlődésének figyelemmel kísérése. 

Kísérletek, játékok során szerezzenek tapasztalatokat, állapítsanak meg ok-okozati összefüggéseket. 

Tudjanak együtt működni és egymás iránt türelemmel lenni. 

 A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:.  Ismeretek bővítése, megfigyelés, 

beszédkészség, memória fej., szókincsbővítés, finommotorika fej., időrendiség, figyelem,  

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Naposi munka (terítés gyakorlása) 

Eszközök, előkészítése, elrakása 

Segítségnyújtás kisebbeknek ill. felnőtteknek, ágynemű hajtogatás, 

segítség nyújtás ágyazásban 

Öltöző szekrények rendben tartása, ruhák hajtogatása 

Egyéni megbízatások teljesítése 

Játékok elrakása 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

Mi változott meg az asztalon? (megfigyelés) 

Memória játék  



megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

Társas játék 

Logikó készség fejlesztő tanuló játék  

Gyöngyfűzés 

Bújócska! (letakarunk egy gyereket, a takarót folyamatosan emelve 

kitaláljuk kit rejt.) 

Telefonos játék (Halló, halló keresem azt a kislányt, akin piros zokni, 

kék nadrág stb. van.). 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

 

Tavasz varázsló a csoportszobában 

Habár a természet még szunnyadozik, mi már nagyon vágyunk a 

tavaszra, ezért a csoport szobánkban virágmagokat, 

virághagymákat, babot csíráztatunk, aranyvessző és cseresznye 

ágakat rügyeztetünk. 

A csírázás az a folyamat, amely során a magban lévő csírából 

kifejlődik az új növény. A gyerekek figyelemmel kísérik nap mint 

nap a magok fejlődését, a csírák előbukkanását.  

Ha megfelelő körülmények közé kerülnek a magvak, felébrednek, 

kicsíráznak. 

A mag kicsírázásának alapfeltételei: 

- megfelelő talaj 

- hőmérséklet 

- fény 

- víz 

Videó a bab fejlődéséről (gardenista.hu) 

A videón megfigyelhetjük a növekedés folyamatát, az első levelek 

kibújását, bekukkanthatunk a föld alá a gyökerek közé. 

Kísérletezünk a fejlődő növényekkel: 

- mi történik, ha nem kap vizet? 

- ha sötét szekrénybe tesszük (megfigyelések, ok-okozati 

összefüggések) 

 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Mese: Mészöly Ágnes: Babmese 

           Grimm: Szalmaszál, parázs és a babszem…

 
Vers:  
             Kicsi mag a föld alatt  

             napsugarat hívogat.  

             Ha a tavasz közeleg, 

             pici csíra növöget.  

             Kapaszkodik a gyökér, 

             kis növényke fényre ér.  

             Nő a szára, levele,  

             nyújtózkodik fölfele.  

             Bimbót ringat, szirmot nyit, 

              illatával beborít. 

 

          Megfogtam a magocskát 

           Ások neki lyukacskát 

           Beleteszem, betemetem 

           Gereblyézem, öntözgetem 

           Megsüti a napocska 

           Kibújik a magocska 

           Nő a szára, nő virága 

           Jön a szellő megfújja 

           Elrepül a magocska. 

Dráma játék: Földbe bújt a magocska… 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Rügyező ág festése, nyomdázása 

Barkácsolás-ültető cserép készítése PET palackból (újrahasznosítás) 

 

 



Papírtányér virágos kép  

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 

Járás gyakorlatok: lábujj-sarok 

                               tyúklépés 

Futás irányváltoztatással 

Gimnasztika labdával 

Labda vezetés, pattogtatás 

Verseny játékok, sorversenyek  

Séta, kirándulás 

Járás, futás terepen 

Mozgás zenére 

Színcápa  

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 
Mondókák: Hétfőn egyszem makkot leltem 

                    Hüvelyujjam almafa… 

                    Madarak voltunk… 

Énekes játék: Bújj, bújj zöld ág….  

                     Csicseri borsó, bab, lencse… 

                      Borsót főztem… 

                      Beültettem kiskertemet… 

                       Én  kis kertet kertettem… 

 

 

 


