
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: Bál, bál, maszkabál… 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.02.08.-2021.02.12. 

A projekt tervezett indító élménye: Időjárás megfigyelés 

A projekt várható lezáró élménye: Kiszebáb égetés 

 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: Tiszta éneklés készség fejlesztése, ismert dalok játékos során, zenei 

emlékezet fejlesztése. Színérzék, finommotorika fejlesztése, kreativitásra, kitartásra nevelés, szépérzék fejlesztése. 

Állóképesség, reagálás, gyorsaság, egyensúlyérzék fejlesztése. Közös élmények és ismeretek megtapasztalása. 

Igényeljék, örömmel végezzék a mozgásos játékokat, feladatokat a szabadban; a mozgásigény kielégítése. 

Hagyományok megőrzésének fontossága és ezeknek a megismerése. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Gazdagodjon verbális kifejezőképességük, belső képi világuk, 

fantáziájuk az irodalmi élmények által. Bővüljön élmény- és fantáziaviláguk és ennek képi kifejezése. Egymásra való 

odafigyelés, ehhez kapcsolódó irodalmi, zenei, vizuális alkotások, technikák megismerése, elsajátítása, gyakorlása. 

Legyen számukra örömforrás a közös éneklés, a közös játék, a zene és a mesehallgatás.  A mozgásigény kielégítése. 

A gyermekek játékos mozgáshoz való pozitív viszonyának alakítása, motivációjuk fenntartása a szabad és kötött 

tevékenységekben. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: az emlékezet, a gondolkodás, a megfigyelőképesség, a 

mozgásképességek, a verbális képességek fejlesztése. A figyelem fejlesztése, a gondolkodás, az önfegyelem, a 

kommunikációs képesség, az együttműködő képesség fejlesztése.  Az emlékezet fejlesztése. A tiszta éneklés fejlesztése, 

ismert dalok játékos gyakorlása. A színérzék, a finommotorika fejlesztése. 



Munka jellegű 

tevékenységek 

• Még tart a beszoktatási időszak, az új gyerekek fogadása 

• Étkezések során (reggeli, uzsonna) önkiszolgálásra tanítása és gyakorlása 

• Önálló étkezés gyakorlása, evőeszközök helyes használata 

• Önálló öltözködésre tanítás 

• Öltözködés során a helyes sorrend gyakorlása 

• Öltözőszekrények rendben tartása 

• Mosdó helyes használata 

• A zsebkendő önálló és helyes használta 

• Játékok helyes használata, elpakolása és rendben tartása 

• Az udvari játékok elpakolása használat után 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

• Ölbeli játékok - Sima út..., Csip, csip csóka... 

• Szabadjáték feltételének biztosítása 

• A szabad levegőn való játszás biztosítása 

• Közösen készített karika dobálós játék 

 
• Bohócfejes szem-kéz koordinációs labda vezető 

 
• Csoportos szem-kéz koordinációs játék - együttműködés 

fejlesztésére 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet 

és természetvédelmi 

ismeretek 

• Óvoda udvarán az időjárás megfigyelése 

• Beszélgetés a farsangi szokásokról, hagyományokról 

• Farsangi maszkabál szervezése az óvodában 

• Beszélgetés a népi hagyományokról, télűző szokásokról, a 

kiszézésről. 

Matematikai tapasztalatok: 

• farsangi láncfűzér készítése – hosszabb, rövidebb 

összehasonlítása 

• bohócfej kirakó segítségével - rész-egész viszony gyakorlása 

 



• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

 

 
Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Mese:  

A vajaspánkó (Orosz népmese) -elmesélése mesepárna segítségével 

  
Vers:  

Gazdag Erzsi: A bohóc köszöntője 

Sarkady Sándor: Kikiáltó 

Mondókák:  

Azért varrták a csizmát… 

Elmúlt farsang el, el, el… 

 Kisze, kisze szalmából… 

 Kisze, kisze tél hava… 

 Jer, jer kikelet… 

Beszélgetőkörben megbeszéljük mi történt  

velük a hétvégén. A gyermekek neve és jelek  

ismétlése gyakorlása. A bemutatkozás 

gyakorlása. 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Farsangi álarcok készítése papírból – szabadon választott 

technikával (színezés, színes papírok, csillámok ragasztásával) 

 

 
 

 



• Varázspálca készítése hurkapálcikából és krepp papírból. 

 
• Tél elűzésére zajkeltő csörgők készítése műanyag üvegekből 

 

Mozgás 

a mindennapos testmozgás 

játékai, feladatai 

 

• Játékos mindennapos testmozgás 

• Testnevelés: 

- járás körben – jelzésre megállás 

- futás körben – jelzésre leülés 

- Gimnasztika:  

 Lábgyakorlat: Terpesz- zár 

  Kar gyakorlat: kisterpeszállás, balkar       magas-, 

jobbkar mélytartásban, malomkörzés előre, majd 

ellenkező irányba is. 

 Hátgyakorlat: négykézláb állás, bal lábemelés és 

nyújtás hátra-felé, majd lábleengedés. Ua. ellentétes 

lábbal is. 

 Hasizom gyakorlat: Hanyattfekvés, karok 

magastartásban, térdek húzása, kar kulcsolással, 

majd térd és kar leengedése kiindulóhelyzetbe. 

 Lábgyakorlat: helyben futás, térdemeléssel 

- Főgyakorlat: Kúszás, csúszás, mászás gyakorlása 

akadálypályán. 

- Játék: Tűz-víz-repülő ( 

Fogójáték 

- Levezetés: lassú járás és hanyatt fekvés közbeni 

légzőgyakorlatok 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

• Süssünk-süssünk valamit…(ism.) csigavonal járás 

• Tekeredik a kígyó…csigavonal járás 

• Járjunk táncot…páros táns 

• Hopp Juliska…páros tánc 

• Itt a farsang áll a bál…zenehallgatás 

• Maszkabál…zenehallgatás 

• Haj, ki kisze haj… 

• magasabb - mélyebb változatos érzékeltetése 

• egyenletes lüktetés gyakorlása 

 



 


