
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe:  Bújj, bújj medve …. 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. 02. 01-02.05 

A projekt tervezett indító élménye: Rajzos vers: Mentovics Éva: Az időjós medve  
https://www.youtube.com/watch?v=OXJv0KkSlJQ&fbclid=IwAR1tzt65dqfMxuQBx6orCkSZ18yFw0c6dwRTEXhRvJhEhVAO64Irf6NX23s 

A projekt várható lezáró élménye: „Tánc” a mackónkkal. 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: Komplex cselekvés útján, játékos tevékenységek által 

a természet és környezetvédelem fontosságának megismertetése, az állatok védelmével kapcsolatos 

magatartása alakítása, fejlesztése 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Szerezzenek minél több ismeretet a medvék 

életmódjáról, élőhelyükről, veszélyeztetettségükről 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Környezettudatos gondolkodás, érdeklődés, 

kíváncsiság, motiváltság, tudásvágy, rövid- és hosszú távú memória, elemi ismeretek a medvékről, 

természetről, környezetről, mennyiségekről, produktív fantázia. alkotás, kreativitás, összefüggések 

felismerése, ok-okozati összefüggések, analízis-szintézis, feladattudat, feladatmegértés, szándékos 

figyelem, megfigyelőképesség, logikus gondolkodás, matematikai képességek fejlesztése, vizuális 

észlelés, finommotorika  

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Próbálják meg összehajtani a ruháikat. 

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 Kakukktojás – mi nem illik a sorba? 
 

 



Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

Medvevadászat: 

https://www.youtube.com/watch?v=yOpE75SX9bc 

Menjünk medvét vadászni? (váltott kézzel ütögetés a combon) 

Menjünk medvét vadászni! 

Induljunk! 

Ninini! 

Mit látok? 

Itt egy híd! Keljünk át!(mutatjuk a mozdulatot) 

Átértünk. Menjünk tovább. 

Menjünk medvét vadászni! 

Ninini! 

Mit látok? 

Itt egy mocsár – keljünk át. !(mutatjuk a mozdulatot) 

Átértünk. Menjünk tovább. 

Menjünk medvét vadászni! 

Ninini! 

Mit látok? 

Itt egy hegy. Másszuk meg. 

Felértünk. Nézzünk szét. 

Menjünk tovább. 

Menjünk medvét vadászni! 

Ninini! 

Mit látok? 

Itt egy barlang.  

Menjünk be. 

csak csendben, csak halkan... 

Egy nagy fej. itt egy nagy test két nagy szőrös fül… 

ááá, ez egy medve! 

Szaladjunk! 

Vissza a barlangból, le a hegyről, át a, mocsáron, hídon 

ugyanazokkal a mozdulatokkal. 

Ninini! 

Mit látok? 

A házunkat. 

Megmenekültünk! 

 

Itt a mackó, hol a mackó 

A játékosok kört alkotva szorosan egymás mellé állnak, vagy ülnek. 

A kereső a kör közepén helyezkedik el. A játékosok a mackót a hátuk 

mögött körbe adogatják, és közben mondogatják: Itt a mackó, hol a 

 

 



mackó. A kereső addig jár körben, amíg a mackót megtalálja. Akinél 

megtalálja, azzal helyet cserél.   

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

A barna medvék tulajdonságainak, (külső jegyek, táplálkozási 

szokások, élőhely: http://www.farkasnora.hu/medve/kep/lelo-

terkep.jpg) téli szokásainak, életmódjának megismerése, az ehhez 

fűződő időjóslás kapcsán az időjárás megfigyelése.  

(A néphagyomány szerint, ha február 2-án a medve előjön a 

barlangjából és meglátja az árnyékát (azaz napsütéses idő van), 

akkor visszabújik még téli álmot aludni, mert még hideg jöhet. De 

ha borús felhők takarják az eget, az a maci számára azt jelenti, 

hogy már lassan vége a télnek.) 

Téli álmot alvó, illetve pihenőt tartó állatok jellemzőinek 

összegyűjtése.  

 

Medvefajták megismerése (óriás panda, maláj medve, ajakos medve, 

pápaszemes medve, fekete,- barna,(grizzly) -  jeges,-  örvös medve) 

 

 
Az állatvédelemmel kapcsolatos magatartás alakítása. 

Milyen medvéket ismerhetünk még?  

Medvék, macik a mesékben:(Brumi (Bodó Béla 

mesekönyvsorozatának főhőse) 

Vackor (Kormos István verssorozatának hőse) 

Micimackó (Alan Alexander Milne regényhőse) 

Füles Mackó 

Balu 

 

Matematika 

A szőnyegen kigurítok különböző színű kislabdákat. -Ti most 

mackók vagytok, télire gyűjtsetek az utasításnak megfelelően 

ennivalót. (A különböző színű labdákat elnevezzük ennivalóknak: 

erdei gyümölcsökről Pl.: piros – málna kék – áfonya) Számlálás, 

összehasonlítás, rendezés Színek (gyümölcsök ) szerinti elrendezés 

 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

-A két bocs, meg a róka 

-Barna mackó kuckója 

-Az ember a legerősebb 

-Weöres S.: A medve töprengése 

-Weöres S.: Medve – nóta 

 

“Kíváncsian várjuk, kijön-e a medve, 

figyeljük az arcát, mihez támad kedve. 

Lassan előcammog, most kiderül végre, 

milyen időt jósol, ha felnéz az égre.” 

 

Simai Mihály: 

Maci-altató 

Méhes odu, lik-luk-lak 

Rajta van egy csip-csup-csap 

Ha megnyitod azt a csapot, 

Csodafinom méz csöppen! 

Hét bögrével idehozok, 

Aludjatok kicsi bocsok, 

szépen csöndben! 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

mackó álarc készítése 

maci síkbáb készítés 

           

 

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 

Torna macinkkal – gimnasztikai gyakorlatok  

Féltek-e a medvétől?  

Egyszerű fogójáték. A terem egyik végén felsorakoznak egy 

vonalban a játékosok, a terem közepén egy meghatározott vonalon, 

vagy kijelölt szakaszon belül van a medve. Megkérdezi a többieket: 

Féltek-e a medvétől? Mire ők válaszolnak: Nem! A válasz után 

rögtön futásnak is erednek a terem másik vége felé. Akit a medve 

elkap, annak medvejárással kell haladnia tovább) Akit utoljára 

fognak meg, az lesz a következő fogó. 

 



Macik, méhek és a méz - játék 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Brumm, brumm Brúnó (új dal tanulás) 

Brum-brumm Brúnó, mókás medve, 

Van-e neki éppen táncos kedve?  

Brum-brumm pajtás, szépen kérem,  

Az óvoda-bálba jöjj el vélem!  

Ott eljárhatsz minden táncot,  

Orrodba se füznek, meglásd, láncot! 

 Irgum-burgum, én nem bánom,  

Elmegyek én, édes kis pajtásom!  

Úgysem vágyom semmi másra,  

Csak a retyezáti, friss csárdásra.  

Kippen-koppan, dibben-dobban,  

Nosza, ha legény vagy, járjad jobban 

 
 

Mackó Lackó  (zenehallgatás) 

https://www.youtube.com/watch?v=9CpQ-3_EEYA  

 

Halász Judit: Medvenóta (táncolás) 

(https://www.youtube.com/watch?v=nnEWa6t9T_w) 

 

Benn a bárány … (ism.) 

Tanult dalok felismerése dúdolásról  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9CpQ-3_EEYA
https://www.youtube.com/watch?v=nnEWa6t9T_w

