
Tevékenységi tervek 

Pillangó csoport 

 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: A kiskakas gyémántfélkrajcárja – mese projekt 

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

A projekt tervezett indító élménye: A népmese felolvasása 

A projekt várható lezáró élménye: A mese dramatizálása a gyerekek előadásában 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: A gyerekek aktív részvétele az előadás 
megtervezésétől a megvalósításig. A mese önálló előadása. 
 
A projekt során megvalósítandó feladataink: A gyerekek szerezzenek ismereteket a mese kapcsán a 

régi népi kultúráról (épületek, viseletek, kútból való víznyerés, használati tárgyak, vályú használata 

az állatok itatása során). 

Felhívjuk figyelmüket az egymásra figyelésre, egymás meghallgatására. Tudatosítjuk bennük a helyes 

erkölcsi normákat, konfliktuskezelési lehetőségeket. Változatos motivációval, differenciáltan 

biztosítjuk, hogy minden gyermek korának, képességeinek és érdeklődésének megfelelően megtalálja a 

téma feldolgozásához kapcsolódó tevékenységi formát.  

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

együttműködés, megfigyelés, állóképesség, memória, gondolkodás, koordináció, egyensúly, 

nagymozgás, bátorság, finommotorika, esztétika, ritmus, hallásfejlesztés, szókincs, beszédkészség, 

szövegértés, hangképzőszervek fejlesztése, helyes artikuláció, tiszta kiejtés, 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 

Mesedramatizáláshoz szükséges díszletek, jelmezek elkészítése a gyerekek 

bevonásával 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

(ötletek a játék tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

 
Mese előadásához szükséges jelmezek, díszletek megfestése, elkészítése 

 
- kakas fejdísz 
- turbán 

- szolga fejdísze 

- gazdasszony kendője 

- aranypénzek és kincsesláda 
- szereplők kiválasztása 

Mese többszöri újra játszása más-más szereplőkkel. 

 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 

Népi kultúra bemutatása IKT és ismeretterjesztő könyvek segítségével 

- épületek 

- udvarok 
- használati tárgyak 

- vízkinyerés (kutak) 

- állatok itatása 

 

 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Mi történt a hétvégén? 

A kiskakas gyémántfélkrajcárja /népmese 

Mese bábozása az óvodapedagógus előadásában 

Mese többszöri felolvasása, cselekményének megértése, szereplők kiválasztása, 
mese előadása. 

Szókincsbővítés: törökbasa, turbán, kaftán 

Ellentétpárok meghatározása 

Szájtorna 

 
Hol hallod a „Z” hangot? (szó elején, közepén vagy végén) 

Gyűjts szavakat „Z” hanggal! 

Mondóka: Pont, pont vesszőcske… 

 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

       
 

       
 

Török kultúra jegyeinek megismerése a mesén keresztül  (palota, turbán, 
bőnadrág, kaftán, széles selyem öv, hímzett fényes, drágakövekkel díszített 

ruhák) 

 

Térbeli formaalakítás gyurmázás során  
Mese képkockáinak sorbarendezése 

Szimmetria érzékeltetése a méhecske megformálása során 



       

  
 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 
                  

Kút készítése az újrahasznosítás jegyében 

                     
                 Méhecske bábok készítése 

 

Kút megformálása gyurma segítségével 

 

   

 



Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 

Séta Nagykovácsiban – kútkereső 
Járásgyakorlat: 

- lábujjhegyen-sarkon 

- óriás-törpe 

- sasszé jobbra majd balra 
Futógyakorlat:  

- 3 kör futás 

- versenyfutás a tornaterem egyik végéből a másikba 

Köredzés: 
1. lépegetés babzsákok lerakásával, átlépésével 

2. ugrások karika lerakásával, karikába ugrás majd karika 

átemelése guggolásban a fej fölött 

3. kútba ugrás – emelt padról mélyugrás  
4. hossztengely körüli gurulás, rugós deszkán lépegetés 

Játékok: 

- Tűz-víz-repülő 

- bökős fogó 

- farokfogó 

 

Gondolkodtató torna: 

- tik-tak játék babzsákkal (tik-nél nem kapható el a babzsák, 

tak-nál elkapható) 

- névdobó 1-2-3 babzsákkal (akinek dobják a babzsákot egy 

nevet kell mondania, különben kiesik, egyre több babzsák van 

játékban) 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Pál, Kata, Péter jó reggelt… 
Mély kútba tekintek…/párválasztó 

Kolompos CD magyar népzene 

Török népzene hallgatása 

Tanult dalok felismerése dúdolás alapján  

- Süss fel Nap! 

- Koszorú… 

- Járom az új váramat… 

- Ennek a kislánynak… 

 

 

 


