
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: Itt a tavasz! – A haza költöző gólyák, fecskék 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. március 01. – 2021. március 05. 

A projekt tervezett indító élménye: Képek, könyvek nézegetése, beszélgetés 

A projekt várható lezáró élménye: Gólya lesen – web kamerán (vajon visszatértek a gólyák? Mi 

van a fészekben?) 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Az ébredőtermészet megszerettetése az 

állatokon keresztül. A költöző madarak fogalmának megismerése. Fogadják örömmel a 

mesehallgatást, a közös mondókázást, verselést. Tiszta éneklés készség fejlesztése, ismert dalok 

játékos során, zenei emlékezet fejlesztése. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: közösségi érzés, esztétikai érzék fejlesztése, a 

természethez való pozitív érzelmek alakítása, környezetünk megszerettetése, a 

környezetünkben megtalálható „szép” megláttatása. Érzelmi és erkölcsi nevelés. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Megfigyelés, memória, madarak 

hangjának felismerése, megfigyelése, a madarak külső jegyei, a gondolkodás, a 

mozgásképességek, a verbális képességek fejlesztése, szókincsbővítés. 

 

 



• Munka 

jellegű 

tevékenységek 

• Önállóbb öltözködésre törekvés 

• Öltözőszekrények rendben tartása 

• Mosdó helyes használata 

• A zsebkendő önálló és helyes használta 

• Tisztább étkezésre törekvés 

• Bejövetelkor, hazamenetelkor próbáljanak 
meg köszönni 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

 

• Próbáljanak meg önállóan memória és kirakós 
játékokkal játszani 

 

• Egymásnak adják át a megunt játékokat vagy 
rakják a helyére 

 

 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

• Itt a tavasz! – ébred a természet 

• első tavaszi hónap – március 

• könyvből és IKT eszközökön gólyák, fecskék 

nézegetése 

• Gólyák, fecskék jellemzői, külső jegyeik, hangjuk 

• Séta a faluban, madarak csicsergésének 

megfigyelése 

• Matematikai tapasztalatok: 

• Biztos számismeret és számlálás gyakorlása (5-

ös számkörben) 

• Hosszabb-rövidebb fogalom megismerése – pl. 

gólyaláb, fecskeláb mérete, összehasonlítás 

• Kisebb-nagyobb méret összehasonlítása – pl. 

gólya vagy a fecske nagyobb 

 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

• Mese: Hogyan repült versenyt a kolibri és a 

gólya (Indián népmese) 

 

• Vers: - Zelk Zoltán: Gólya, gólya 

• Mondókák: - Éhes volt az öreg gólya 

                       -Gólya viszi a fiát… 

                       -Fecske, fecske… 

 

  

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Gólya ragasztás hurkapálcikára papírkorongokból 

 
• Szabadon gyurmázgatás  

• Szabadon rajzolgatás 

 

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

• Játékos mindennapos testmozgás 

• Testnevelés: 

- járás körben – jelzésre megállás 

- futás körben – jelzésre guggolás 

- Gimnasztika: 

- Kargyakorlat: terpeszállás, babzsák 

mélytartásban, babzsák lendítése/emelés 

magastartásba, majd leengedés kiindulóhelyzetbe. 

 



- Törzsgyakorlat: terpeszállás, babzsákfogás 

magastarásban. Törzshajlítás előre két láb közé 

babzsákkal hátranyújtózva, majd babzsák 

lendítése kiindulóhelyzetbe. 

- Hasizom gyakorlat: hanyattfekvés, babzsák a 

bokák között, karok mélytartásban, 

babzsákemelés, majd leengedés a 

kiindulóhelyzetbe. 

- Hátgyakorlat: hasonfekvés, babzsák 

magastartásban, babzsákemelés, majd leengedés 

kiindulóhelyzetbe. Homlok végig a talajon 

marad. 

- Lábgyakorlat: szögállás, mellsőközéptartásban 

babzsákfogás, futás magas térdemeléssel helyben. 

- Főgyakorlat: Kúszás, csúszás, mászás, béka 

ugrálás, egyensúly gyakorlása akadálypályán. 

- Játék: Békák és a gólyák a tó körül 

- Levezetés: lassú járás és hanyatt fekvés 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

• Fecskét látok…mozgással kísérve 

• Eresz alól fecskefia…mozgással kísérve 

• Gólya, gólya gilice…gólyahívogató 

• Zenehallgatás: CD- madarak hangjai 

• Zenei fejlesztés: tiszta éneklésre törekvés 

• Ritmusérzék fejlesztése, tempóérzékelés fejlesztése 

• Egyenletes lüktetés érzékeltetése változatos 

formában 

 

 

 


