
Tevékenységi tervek 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: „Sándor, József, Benedek zsákban hoznak” ???? 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.03.16 – 2021.03.19 – 2021.03.21 

A projekt tervezett indító élménye: Péter Erika: Sándor, József, Benedek - mese 

A projekt várható lezáró élménye: Sok-sok  természeti TÜNEMÉNY megfigyelése  

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: A gyerekek gyűjtsenek tapasztalatokat, ismereteket 

(kiscsoport, középső), vagy mélyítsék el meglévő tudásukat (középső, nagycsoport) az ébredező természet 
csodáival kapcsolatban. Legyenek tisztába a fontosságával, tudják, hogy egy kincsre vigyáznak! 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl.: 

Szabad mozgáson keresztül a testi képességek fejlesztése (az egyensúly, tájékozódás térben, szem-láb 
koordináció, lábizom, hátizom, szabály tudat alakítása, szájizom) 
Vizuális képességek (finommotorika, színérzék, kreativitás, színezés technikája, olló használat, hajtogatás 
technikája)  
Gondolkodási képességek (emlékezet, figyelem, rövid és hosszú távú memória).  
Matematikai tartalmú tapasztalatok (logikai gondolkodás sor, függőleges mentén, számképek, azonosságok, 
különbségek).  
Szókincsbővítés, fogalomalkotás – mesén keresztül.  
Zenei képességek (ritmusérzék, tiszta éneklés, hallás – figyelem - koncentráció).  
Szabálytudat alakítása, szociális érzék (együttműködés, egymásra való odafigyelés, érzelmi intelligencia, 
egymás munkájának elismerése, egymás segítése, kapcsolattartó képesség) 

  

 



Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a 
megvalósítás: - 

Munka jellegű 
tevékenységek 

Bab csíráztatás, ültetés  

 

Játék 

Játék feltételeinek 
biztosítása 

 (ötletek a játék 
tevékenység 
megsegítéséhez, 
kiegészítő 
eszközök 
készítése) 

Memória:  

 
Szem-kéz koordináció fejlesztése játékosan: 

https://hu.pinterest.com/pin/539306124134440328/ 

logopédiai fejlesztés játékosan: 

https://hu.pinterest.com/pin/492649948209724/ 

 

 

 

 

 

 

 

Külső világ  
tevékeny 

megismerése 

Kirándulás a szabadban 

A három vándor érkezésekor a természet megfigyelése 
Sándor (március 18.) napján egyes vidékeken zabot, árpát, fehér 
babot vetettek, hogy jó bő termést hozzanak. Jó alkalom lehet a 
természet tavaszi ébredezésének megfigyelésére, ha ezen a napon 
babot csíráztatnak a gyerekek 

József (március 19.) napján tovább ébresztgethetjük a természetet. 
Ehhez a naphoz tartozik a legtöbb hagyomány. Eggyel utalnék az 
előző hétre: 

József-nap volt sokfelé a méhek kieresztésének is a 
megszabott ideje. Útra indították őket a gazdák azzal a 
megbízatással, hogy minden mézet behordjanak. 
(erről az előző héten sokat olvashattatok) 

 



 Alapvető 
környezet és 
természetvédelmi 
ismeretek 

 matematikai 
tapasztalatok, 
matematikai 
játékok 

Ahogy az Albert Einsteinnek tulajdonított, sokat emlegetett 
idézet mondja: „Ha kipusztulnak a méhek, azt az emberiség 
legfeljebb négy évvel éli túl.” De erről az előző héten 
kimerítő anyaggal szolgáltunk ;-) 

József napon a régiek úgy tartották, visszatérnek a fecskék.  

De nem csak a fecskéket, a többi madarat is érdemes 
figyelni, mert a hagyomány szerint a madarak megszólalnak 
ezen a napon, mert „Szent József kiosztja nekik a sípot” 
Ha tehetitek, menjetek kirándulni, és füleljetek! 

És, hogy Benedek (március 21.) se maradjon ki a sorból, ő ereszti ki 
zsákjából a szárnyas bogarakat. 

A napok sorrendiségének memorizálásához 

 

Számkép, számolás: 

    



Verselés, mesélés 

 anyanyelvi játékok 

 beszélgető kör 

 drámajátékok  

Péter Erika: Sándor, József, Benedek mese 
https://www.7torony.hu/2009/03/peter-erika/sandorjozsef-benedek-
meseje/ 

Mester Györgyi: Fecske Mese  
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_han
gos_mesek/29229/mester_gyorgyi_fecske_mese 

Wass Albert: Mese az erdőről 

https://www.youtube.com/watch?v=F-LCp6lEa3M 

Mondókák: 
Garai Gábor: Táncdal 
Citera pengi: körbe, járjad, 
Katica, Böske, szedd a lábad! 
Lobog a rózsa, rezedabokra, 
tavaszi lázban rezeg a szoknya. 

 

 

 

  



Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

     
Rajz a születésnaposoknak  
Hernyó készítés a logopédiai játékhoz 
https://hu.pinterest.com/pin/492649948209724/ 

 

 

Mozgás 

 a mindennapos 
testmozgás 

játékai, feladatai 
 

Kirándulás 

Játék – szem-kéz koordináció: 

https://hu.pinterest.com/pin/539306124134440328/ 

logopédiai fejlesztés játékosan 

https://hu.pinterest.com/pin/492649948209724/ 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 
gyermektánc 

Fecskét látok, szeplőt hányok  
Itt meghallgathatjátok: 
https://www.youtube.com/watch?v=sZARFboSvXY 

Gryllus Vilmos: Maszkabál- Katicabogár 
https://www.youtube.com/watch?v=rMSUBObMKBo 

Hét pettyes katicabogár 
https://www.youtube.com/watch?v=C9t2iTyGIJY 

Sándor napján megszakad a tél 
https://www.youtube.com/watch?v=bdc3AJ-9FAk 

Egy kis retró ebben a témában a bevállalós Szülőknek - Záray 
Márta: Sándor, József, Benedek 
https://www.youtube.com/watch?v=CPj8lBltJ7I 

 

 

 


