
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

(Ötletek és javaslatok  a rugalmas pedagógiai megvalósításhoz) 

 

A projekt címe: Viháncolunk, nótázunk … 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. 02.08 - 12 

A projekt tervezett indító élménye: Boszorkánylépcső hajtogatás, terem díszítés 

A projekt várható lezáró élménye: Kiszebáb égetés 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: hagyományőrzés, a társas együttlét, együtt-mozgás 

élményének erősítése, az értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztése, a viselkedéskultúra kialakítása. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: farsangi népszokások, hagyományok ápolása, 
élményszerű megtapasztaltatása 
a gyermekek ismereteinek bővítése, érzelemviláguk gazdagítása, kézügyességük és mozgáskultúrájuk 
fejlesztése, a gyermekek szociális érzékenységének fejlesztése 
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: mozgások, életkori sajátosságaiknak megfelelő 

tánclépések tanulása, finommotorika fejlesztése, jobb- baloldal, párok fogalma, ritmus, érzék 

fejlesztése, szókincsbővítés, emlékezet fejlesztés, önkifejezés, szem-kéz koordináció, 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Mossák ki rendesen a fogkeféből a fogkrémet 

Segítsenek a terem söprésében. 

Ügyeljenek arra, hogy az öltöző függönye el legyen húzva. 

Önállóan töröljék fel a kiömlött ételt, folyadékot 

Gyakorolják a tízórai kenyér, zsemle, kifli megkenését 

Gyakorolják a takarójuk hajtogatását 

Figyeljenek a mosdó tisztaságára 

Mindenki fogja szabályosan az evőeszközét  

Gyakorolják a késsel, villával való étkezést 

 

 



Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

 
Zenés számok 

A gyerekek zenére táncolnak egyedül vagy párban. Amint leáll a zene, a 

játékirányító – óvónő – bekiált egy számot, pl. „Három!”. Ez azt jelenti, 

hogy hármasával kell csoportba tömörülni. Így, ha például tizennégyen 

vannak, két kisgyerek kiesik a játékból. Folytatódik a zene. Akik nem 

esnek ki, azok lesznek a játék győztesei. 

- Kacsatánc 

- Székfoglaló 

- Lufi terelgetés 

- vattapamacs pakolása szívószállal 

- Páros táncverseny lufival 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi 

játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

 
Gazdag Erzsi: A bohóc köszöntője 

Czeglédy Gabriella:Áll a bál,  

Farsangi fánk, 

pufóka, 

teremben áll 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 
 

 
farsangi népszokások, hagyományok megismertetése 

beszélgetés a farsangi népszokásokról – bál, álarc, farsangi fánk, 

lakodalom, torkos csütörtök, mohácsi busójárás 

– Ki minek öltözik a farsangi bálon? 

Kiszebáb égetés (A kisze mint a tél jelképe) 
 

hosszúságérzés fejlesztése (hosszabb-rövidebb, leghosszabb-legrövidebb), 

különböző hosszúságú papírfüzérek összehasonlítása, összemérése  

 



a móka. 

Kéményseprő, 

Piroska, 

a szakács meg 

a kukta 

ropják együtt 

a táncot, 

mind megeszik 

a fánkot. 

 

Sarkady Sándor: Farsang, 
 Fruzskák, Zsuzskák, Dorottyák, 

Járják a bolondját: 

Dínomdánom, vigalom - 

Nincs a táncra tilalom! 

  

Maskarások, bolondok, 

Rázzátok a kolompot: 

Takarodjon el a tél - 

Örvendezzen aki él. 

 

Haj ki kisze…  
Haj ki kisze, hajj,  
Gyüj be sódar gyüj!  
Kivisszük a betegséget,  
Behozzuk az egészséget!  
Haj ki kisze, haj,  
Gyüj be sódar gyüj! 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

boszorkánylépcső hajtogatása 

  
papírlánc készítése 

farsangi színezők 

Kiszebáb 

hangszerkészítés WC papír gurigából 

busó álarcok 

   

 

 



Mozgás 

 

Tánclépések tanulása 

Babzsák gyakorlatok  

– járások fejtetőn a babzsákkal:  

kartartásokkal,  

térdemeléssel,  

sarokemeléssel,  

guggolás, 

-babzsákdobálás járás közben egyik kézből a másikba 

két kézzel dobás-elkapás 

két kézzel dobás, taps, elkapás 

Futásgyakorlatok- szlalom előre, szlalom hátra, (sarokemelés, térdemelés), dobás egyik 

kézből a másikba, két kézzel dobás-elkapás 

két kézzel dobás, taps, elkapás 

Szökdelések: babzsák felett páros lábbal előre, oldalra, hátra. Ugyanez egy lábon. 

Szökdelés a térd között babzsákkal 

Játék: futás, majd jelre megállás különböző kartatásokkal, állásokkal 

Maci, a méz és a méhek 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Itt a farsang, áll a bál 

https://www.youtube.com/watch?v=Xog8CKXD4XQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6Mu8FLMhuQ&feature=emb_logo  

Hopp Juliska, hopp Mariska… 

 
 

Gryllus: Maszkabál 

https://www.youtube.com/watch?v=2if-EDer_N0  

Kerek a káposzta…  

Kerek a káposzta, csipkés a levele,  

Akinek nincs párja, jöjjön velem táncba.  

Pörgetem páromat, mint takács az orsót,  

Hajnalig járjuk el, majd a legutolsót. 

A farsangi napokban 

https://www.youtube.com/watch?v=kXjWXk3cKTg&feature=emb_logo  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xog8CKXD4XQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q6Mu8FLMhuQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2if-EDer_N0
https://www.youtube.com/watch?v=kXjWXk3cKTg&feature=emb_logo

