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Tevékenységi terv 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: Tavaszi zsongás 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.03.01-31. 

A projekt tervezett indító élménye: Közös rajzolás Vivaldi: Tavasz című zenéjére 

A projekt várható lezáró élménye: Húsvét ünneplése 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Élő természet szépsége, hangulata 

legyen hatással a mindennapjainkra. Képesek legyenek ok-okozati összefüggések 

megfogalmazására. Ismerkedjenek népünk történelmével, nemzeti öntudat fejlesztése. 

Ismeretek szerzése a kerti munkákról és a tavaszi növényekről. Szerezzenek ismereteket 

a víz fontosságáról, bővüljenek természetvédelmi ismereteik. Ismerjék meg a húsvéti 

néphagyományokat, megőrzés fontosságának felismertetése. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Új ismeretek nyújtása, meglévő 

ismeretek felidézése, megfigyelések, összehasonlítások, Természethez való pozitív 

viszony alakítása. Tavaszi növények felismerése. Erkölcsi értékek közvetítése, múlt 

tiszteletére, hazaszeretetre nevelés. Szókincsbővítés. Természetvédelem: vizeink óvására 

nevelés. Megfigyelések, vizsgálódások, folyók szerepe, víztakarékosságra a figyelem 

felhívása, kísérletezés a vízzel. Ok-okozati összefüggések megláttatása. Hagyomány 

ápolás, ünnepi készülődés. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: figyelem, irányított figyelem, 

megfigyelőképesség, összehasonlítás, megkülönböztetés, memória, szem-kéz 

koordináció, egyensúlyérzék fejlesztése, kreativitás, képzelőerő, anyanyelvi és verbális 

képességek fejlesztése 
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Munka jellegű 

tevékenységek 

öltöző rendjének fenntartása 

játékok önálló elpakolása 

a fogkeféből a fogkrém rendes kimosása 

késsel – villával való evés gyakorlása 

-tavaszi dekoráció készítése 

-húsvéti dekoráció készítése 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

● (ötletek a 

játéktevékenysé

g 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

➢ Ízlelés bekötött szemmel (különböző folyadékok ízének a 

megállapítása, kendővel bekötött szemmel) pl.: citromos víz, 

málnaszörp, tiszta víz, sós víz 

➢ pingpong labda fújás vízben, 

➢ szivaccsal, kanállal víz meregetése 

➢ Anyanyelvi játékok: találós kérdések, igaz-hamis állítások, 

halk-hangos, nyelvtörők 

➢ Vonalvezetők (kavics, gyöngy, babszem…) 

➢ Nevezz meg 3…! Tavaszi társasjáték 

➢ Kupakhorgászat 

➢ Adj király katonát  

➢ Várépítés fakockákból 

➢ “Záporjáték” 

 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

● Alapvető 

környezet és 

természetvédel

mi ismeretek 

● matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

Séta az óvoda körül: növények megfigyelése 

Rügyeztetés, hajtatás, csíráztatás, ültetés: snidling, zsázsa 

Növények fejlődésének nyomon követése 

https://kezakezbenovoda.veresegyhaz.hu/tavaszvarooooo/ 

Tavasz változásainak megfigyelése, időjárás öltözködés 

A víz - élet 

A víz megjelenési formái (jég, hó pára,) 

A víz a mindennapi életünkben 

A víz hangjainak felismerése 

A vízi, szárazföldi élőlények) 

Vízi közlekedési eszközök 

Számosság, rendszerezés, csoportosítás, tulajdonságok megállapítása - 

Relációk (több, kevesebb, ugyanannyi, becslés, számlálás) 

Alma és Véda :https://www.youtube.com/watch?v=oGQ9NWzH-zQ 

Séta az Ördögárok patak mentén a Békás tóhoz 

A víz körforgása  

https://www.youtube.com/watch?v=JdxvofRKjQs 

 
Színes virág kísérlet (fehér szegfű vagy tulipán 

Kísérletek a vízzel (úszik vagy elsüllyed, tornádó a palackban) 

 

https://kezakezbenovoda.veresegyhaz.hu/tavaszvarooooo/
https://www.youtube.com/watch?v=JdxvofRKjQs
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Varázslatos gumiszerű tojás kísérlet 

“vízizene” 

 
 

Húsvét: hagyományos és keresztény ünnepünk 

húsvéti népszokások 

mi célt szolgál a locsolás? 

 

tojások számlálása, halmazképzés 

több, kevesebb, ugyanannyi 

kisebb, nagyobb fogalmának gyakorlása 

 

Cserepek űrtartalmának mérése 

Halmazok képzése 

Verselés, mesélés 

● anyanyelvi 

játékok 

● beszélgető kör 

● drámajátékok  

Tékergető hóvirág 

Zelk Zoltán: Ki kelti fel a tavaszt? 

Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje 

Weöres Sándor: A béka-király 

Móra Ferenc: Csupaszem a világjáró 

Zelk Zoltán: A kispatak 

Sándor József, Benedek… 

Az öreg halász és a nagyravágyó felesége 

locsolóvers 

Nyulacska csengettyűje 

Kányádi Sándor: Zümmög a méhecske 

Tordon Ákos: A titokzatos tojásfestő 

 

 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Virág kép önálló vágás, ragasztás (szirom, levél, váza) 

Hóvirág hajtogatás 

 

 
- Hal papírtépés, mozaik technikával 

- Polip fonott lábakkal 

- Akvárium készítése közösen 

- Hal hajtogatása 

Nemzeti színű tulipán 
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- papírvirágok készítése 

- nyuszikák hajtogatása 

   
- virágzó aranyesőág készítése 

 
 

 

 

 

Mozgás 

● a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

Járás eszközökön /Padgyakorlatok/  

Akadálypálya 
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Mozgáskotta  

Gimnasztika: - karikagyakorlatok 

Főgyakorlat: - Közlekedés „vízi járműveken” vízen való átkelés 

„fatörzsön, tutajon, hídon”  

Játék: - Tűz, víz, repülő 

Cápa” – futó-fogó játék 

Méhecske fogó 

Szoborjáték 

 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Grillus Vilmos: Gólyahír 

 
 

Tavaszi szél… 

Bújj, bújj zöld ág… 

Iglice szívem… 

Beültettem kiskertemet… 

 
Mély kútba tekintek… 
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Boglya tetején áll egy gólya…. 

Kaláka: Zápor 

https://www.youtube.com/watch?v=tWeiK4432Ew 

Handl: Vizizene 

https://www.youtube.com/watch?v=8kR0x9MT7VM 

Vivaldi: Tavasz 

https://www.youtube.com/watch?v=V4owCW49RbE 

Strauss: Kék Duna keringő 

https://www.youtube.com/watch?v=JCLP7GwFPTI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tWeiK4432Ew
https://www.youtube.com/watch?v=8kR0x9MT7VM
https://www.youtube.com/watch?v=V4owCW49RbE
https://www.youtube.com/watch?v=JCLP7GwFPTI

