
Nyuszi csoport 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe:„Minek a medvének bunda?” – Farsangi vidám időszak 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.02.01.-2021.02.12. 

A projekt tervezett indító élménye: Barangoló Barni és a téli álom (Mese) 

A projekt várható lezáró élménye: Farsangi mulatság 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Vidámság, öröm, mulatság 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Régebben tanult táncok ismétlése, újak 

tanulása, csujogatások, tréfás csúfolódók 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Belső képalkotás- és fantázia 

fejlesztése, szókincsbővítés, számfogalom megalapozása mozgással kísért tanulás 

formájában, figyelem fejlesztés, humorérzék fejlesztése, logikai feladványok 

megközelítési útvonala, testkép-, testséma fejlesztés 

 

 

Minek a medvének bunda? 

„Minek a medvének bunda? Hisz a telet átalussza. Bebújik a barlangjába, 

a hidegre fittyet hányva! Mellette a kicsi bocsa, vígan horkol a sarokba. 

Álmodik jó édes mézről, mackók kedve1nc ételéről. Csámcsog hozzá egy kicsit. 

Pedig hát ez nem illik! 



Munka jellegű 

tevékenységek 

• önellátás, önkiszolgálás, önálló öltözködés 

• segítség tekintetében: -kérés, -elfogadás, -nyújtás, 

megtapasztalása/megtapasztaltatása 

• csoport rendjének fenntartása, pakolás 

• tevékenységekhez szükséges átrendezésekben való 

részvétel  

• pihenéskor az ágyak szét-, és összerendezése 

• ágyneműk önálló fel-, és lehúzása 

 

 

Játék 

Játék 

feltételeinek 

biztosítása 
 

• szabad levegőn tartózkodás és játék – időjárás 

függvényében – a lehetőségekhez mérten kiemelt 

fontosságú a bizonytalan járványhelyzetet figyelembe 

véve 

• szabad játék feltételeinek, zavartalanságának 

biztosítása 

• Farsangi „átváltozás”,  szerepjátékokhoz kellékek 

biztosítása 

• a gyermekek önálló ötleteinek segítése, kreativitásuk 

támogatása, az adódó helyzetek maximális kihasználása 

• logikát fejlesztő játékok 

• társasjátékok 

• A gyermekek érdeklődéséből kiindulva: 

✓ mackós játék – „Öreg mackó, hogy brummogsz?” 

✓ maci barlang építése a csoportszobában 

✓ előző hétről az űrhajós játék – saját készítésű 

kellékekkel - folytatása 

 

 

Külső világ  

tevékeny 

megismerése 
 

• Beszélgetés a medvékről, a népi hiedelmekről 

 
• Öltözködés matematikája (rövid-hosszú, vékony-vastag, 

réteges öltözködés, több-kevesebb) 

 

http://pctrs.network.hu/clubpicture/1/5/1/_/vizimaci_151093_90629.jpg


Verselés, 

mesélés 

• anyanyelvi 

játékok 

• Beszélgetőkörben -Kommunikációs játék: „Halló, halló, ki 

beszél?” 

• számlálás: hány fiú és lány van ma itt, beszélgetés a 

hiányzókról 

• Grimm: A Brémai muzsikusok 

 

• mondóka segítségével a négy évszak, 12 hónap, hét 

napjainak gyakorlása, időjárással kapcsolatos versek, 

mondókák – ismétlés, ill. új versek        

„Csacsi farka száraz, 

szép időre várhatsz. 

Csacsi farka nedves, 

nyissál ernyőt kedves. 

Csacsi farka meg-meglódul, 

az idő szelesre fordul. 

Nem látod a csacsi farkát, 

köd van biztos, vagy ellopták.” 

Csanádi Imre : Hónapsoroló 

Új év, új év, új esztendő 

Hány csemetéd van? 

Tíz meg kettő. 

Jégen járó január, 

Fagyot fújó február, 

Rügymozdító március, 

Április füttyös, fiús, 

Virághabos víg május, 

Kalászkonyító június, 

Kaszasuhintó július, 

Aranyat izzó augusztus, 

Szőlőszagú szeptember, 

Levelet osztó október, 

Ködnevelő november, 

Deres, darázs, december. 

• Matematikai játék: „Zenés csoportba rendeződés” 

(Számfogalom kialakulásának elősegítése mozgással, 

cselekedtetéssel) 

• Kiss Benedek: Csűrüli mamarika c.vers mozgással 



• beszélgető 

kör 

• drámajáték

ok  

• Az aranyszőrű bárány magyar népmese 

• A róka orosz népmese 

• Osváth Erzsébet: Minek a medvének bunda? 

• Hóember – „Büszkén áll a hóember” 

• Ha ha ha havazik… 

• Varjú károg fú a szél 

• Zelk Zoltán: Téli fák 

• Drégely László:Tél 

• Weöres Sándor: Kis versek a szélről, A tündér, Csiribiri 

• Csujogatások: 

Hó te Gyurka, hó te hó! 

Ne szökjél úgy, mint a ló. 

*** 

Hogyha hívnak, fogadd el! 

Ha kergetnek, szaladj el! 

*** 

Tágasságot nekünk is, 

Ha kicsikék vagyunk is! 

*** 

Ide lábam, ne oda,, 

Hátra van még a java! 

*** 

Nem aludtam csak egy szikrát, 

Áttáncoltam az éjszakát. 

*** 

Sárga murok, zöld uborka, 

Szökjünk mint a kecskebéka. 

*** 

Kerüld meg a kemencét, 

Szorítsd meg a menyecskét! 

*** 

Sárgarépa, kendermag, 

Jaj de huncut legény vagy. 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

• téli kép készítése – buborék fóliával a havazás, 

kézlenyomattal egy kopár fa, ragasztással egy  kismadár 

• aquarell festés – művészetterápia 

• tehetségfejlesztés: gyöngyfűzéssel – gyöngyállatkák 

készítése  

 



kézimunka 

 

 

Mozgás 

 

• Matematikai játék: „Zenés csoportba rendeződés” 

 
(Számfogalom kialakulásának elősegítése mozgással) és 

„Körbejárunk, körbejárunk…” 

• Kiss Benedek: Csűrüli mamarika c.vers mozgással 

• nagymozgás a szabad levegőn, a tél örömeinek 

megtapasztaltatása, hóember építés 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

• Táncok: 

✓ A pozsonyi sétatéren (körben) 

✓ Télen nagyon hideg van 

✓ Hej, Dunáról fúj a szél 

✓ Szervusz kedves barátom (páros) 

✓ Hopp Juliska 

✓ Brumm, brumm Brúnó (medvetáncoltatás) 

✓ Megy a vonat Kanizsára (vonatozás) 

✓ Kis, kis kígyó, Kőketánc (tekeredős, kígyózós) 

• Időjárás: 

✓ Napköszöntés: Nyisd ki Isten kiskapudat, Süss 

ki, süss ki napocska… 
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