
Tevékenységi tervek 

Pillangó csoport 

 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: Jégvilág 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. március 1-5. 

A projekt tervezett indító élménye: Vízből jégkocka készítése 

A projekt várható lezáró élménye: Csúszkálás a Békás tavon 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: A gyerekek gyűjtsenek ismereteket, szerezzenek tapasztalatokat a jég 
tulajdonságairól a sarkvidék lakóiról. 
 
A projekt során megvalósítandó feladataink: Ovisaink ismerjék meg a víz halmazállapot változásait. 
Kísérletek, jeges játékok során szerezzenek tapasztalatokat, állapítsanak meg ok-okozati összefüggéseket. 

Szerezzenek információkat az eszkimók életéről, az északi és déli sark állatvilágáról. Tudjanak együttműködni és 

egymás iránt türelemmel lenni. 

 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Türelem, szabályok betartása, figyelem, együttműködés, 

megfigyelés, állóképesség, memória, gondolkodás, koordináció, egyensúly, nagymozgás, finommotorika, esztétika, 

kreativitás, ritmus, beszédkészség, tájékozódás, időrendiség, matematikai képességek, hallásfejlesztés. 

 

Munka jellegű 
tevékenységek 

Nagyok: 

Ágyneműhajtogatás, segítségnyújtás az ágyazásban. 
Öltözőszekrények, ruhaneműk rendben tartása. 

Önkiszolgálás étkezésnél, mosdóhasználatnál, öltözésnél. 

Terem és udvarrendezés. 

Egyéni megbízatások teljesítése. 
Segítségnyújtás a kisebbeknek. 

 

Kicsik: 

Játék után az eszközök elpakolása. 
Önkiszolgálás az étkezésnél (öltözködésben, tisztálkodásban differenciáltan) 

Ruhaneműk, cipő tárolása a megfelelő jellel ellátott öltöző szekrényben 

 

 



Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

(ötletek a játék tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

Szobahoki 
Mi változott meg a társad öltözékén? 

Lékhorgászat 

Iglu építése kockacukorból 

 
 

Jégkunyhó építése textíliákból 

                                         

 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

Földgömb segítségével tájékozódunk úti célunkról (megkeressük az Északi és 

Déli sarkot) 

Utazás az Északi sarkra: 
-találkozunk az eszkimókkal  

-eszkimók köszöntése (eszkimó puszi) 

-jégkunyhó (iglu) építése 

 
-jegesmedve, sarki róka, fóka, rozmár 

        
 

 

A Déli sark lakói: 
-pingvinek, fókák 

                    
 

A víz halmazállapotváltozásai és keletkezésük 

Víz: átlátszó, színtelen, szagtalan, folyadék, hőmérséklettől függő érzet 

Jég: színtelen, szagtalan, szilárd, hideg tapintású 

 

https://allatesnovenyvilag.eoldal.hu/cikkek/a-sarkvidekek-allatvilaga.html#foka


Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Mi történt a hétvégén? 
Képzeletbeli utazás az Északi és Déli sarkvidékre 

 

Tamkó Sirató Károly: Eszkimóka 

 

Grönlandban egy jeges tóba, 

párás, forró forrás mellett 

fürdött egyszer két szép fóka. 

A gleccserről nézte őket 

három apró eszkimóka. 

Ebből lett a csuda móka: 

pengett a jég, zengett a szél. 

Táncolni kezd a két fóka. 

Fütyült nekik, dalolt nekik 

három kis eszkimóka. 

 

Gyimóthy Gábor: Pingvin vers 

 

Pingvin vagyok, nézzetek 

Megismertek, gyerekek? 

Állatkertben álldogálok, 

halat fogni vízbe járok. 

Jó, hogy néha úszhatok, 

mert repülni nem tudok! 

Szárazföldön totyogok. 

Vízben bezzeg gyors vagyok! 

Hogyha halra fáj a csőröm, 

a hideggel nem törődöm, 

tüstént vízbe csobbanok 

s fürge kis halat fogok. 

 
A pingvin és a fóka 

 
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, a Jeges tenger 
legtávolabbi csücskénél élt egy pingvin család és egy fóka család. 

 

Gőz: színtelen, szagtalan, gáz, forró érzet 
 

Kísérletek: 

- hókristályok vizsgálata nagyitóval 

- hó, jég olvadásának, tisztaságának megfigyelése 
- jégolvasztás sóval 

- kincskeresés (jégbe fagyott tárgyak kiszabadítása) 

- jégszínezés     



A pingvin és a fóka család gyermekei nagyon jó barátságban voltak, igaz, olykor-
olykor veszekedtek egymással. 
- Én jobban tudok úszni! kezdte el az élcelődést az egyik napon a fóka gyerek. 
- Ez nem igaz! Én gyorsabb és ügyesebb vagyok nálad! – válaszolta sértődötten 
a pingvin. 
- Tudod mit? – mondta a fóka. – Versenyezzünk egymással! 
- Rendben! A mérkőzés időpontja legyen holnap délután, ússzunk az egyik 
jégtömbtől a másikig. 
- A győztes jutalma öt hal legyen – harsogta a fóka, - bírónak a jegesmedvét 
kérjük föl! 
A gyerekek ebben megegyeztek, békésen elváltak egymástól, és izgatottan várták 
a másnap délutánt. 
Másnap délután a Jeges tenger összes lakója a rajtvonalnál sorakozott. A fóka 
és a pingvin a rajthoz állt, a jegesmedve számolni kezdett: 
- Három, kettő, egy, rajt! 
Elindult a küzdelem, a szurkolók hangosan bíztatták a versenyzőket: 
- Hajrá pingvin! Hajrá fóka! Győzzön a jobbik! 
A fóka két pingvin hosszal vezetett, már majdnem beért a célba, mikor keserves 
sírásra lett figyelmes: 
- Jaj, jaj, beleestünk a vízbe, nem tudunk úszni! – hallatszott a távolból. 
A fóka hátranézett és látta, hogy a pingvin két testvérkéje esett a vízbe. Nem 
törődve a versennyel, gyorsan hátra úszott, hogy kimentse a bajba jutott 
kicsinyeket. Látta ezt a pingvin is, de számára fontosabb volt a győzelem, így 
úszott tovább a cél felé, ahová hamarosan be is érkezett. 
- Győztem! Én vagyok a győztes! – kiáltotta büszkén, de senki nem figyelt rá. 
Ugyanis a Jeges tenger minden lakója a pingvin gyerekek megsegítésére sietett. 
- Nem te vagy a győztes – mondta a medve, - hanem a fóka, aki a testvéreid 
megmentéséért lemondott a győzelemről. 
- Így van! Így van! Éljen a fóka! Kiáltották most már kórusban az állatok! 
A pingvin elszégyellte magát, rájött, a medvének van igaza, és megfogadta, soha 
többé nem fog ilyen önzően viselkedni. A győztesnek járó öt halat már ő maga 
adta át a fókának. 
Így volt, nem így volt, érdekes kis mese volt!  

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 Eszkimó, jegesmedve, pingvin és rozmár - vágás, ragasztás, jégfestés, 

hajtogatás technikáját használva 

                   

Iglu nyomdázásal                 Jégfestés 

 



 

 Iglu kasírozással 

 
Sarkvidéki terepasztal  

   

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 

Csúszkálás a Békás tó jegén 

Járásgyakorlat: 
- lábujjhegyen-sarkon 

- pingvinjárás-medve járás, fóka járás 

- sasszé jobbra majd balra 

Futógyakorlat:  

- 3 kör futás 
- Jégszobor 

 

Köredzés: 

1 csoport Mozgáskotta - rugósdeszka 
2 csoport Bordásfalra felmászás létrán-bordásfalon végig kapaszkodás-

csúszdán leérkezés 

3 csoport Gurulóátfordulás előre-csúszkálás a szivacson 

Játékok: 
1. Tűz-víz-repülő 

2. Sapkafogó 

3. Szabadulj meg a hógolyóktól! 

 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Hull a, hull a hótenger…/dal 
Pingvintánc 

Jégtáblákon táncolunk (ügyességi játék zenére) 

Zenehallgatás: Gryllus: Téli dalok 

 

 


