
Nyuszi csoport 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe:    „Az aranyfogú királyfiak” 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.03.01-12. 

A projekt tervezett indító élménye: Diafilm vetítés 

A projekt várható lezáró élménye: Erdei séta 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Nemzeti ünnepünkre készülés (03.15.) 

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

fejlesztése, szókincsbővítés, játékos matematika mozgással kísért tanulás formájában, figyelem 

fejlesztés, humorérzék fejlesztése, logikai feladványok megközelítési útvonala 

 



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 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése)  

 

• szabad levegőn tartózkodás és játék – időjárás 

függvényében – a lehetőségekhez mérten kiemelt 

fontosságú a bizonytalan járványhelyzetet 

figyelembe véve 

• a gyermekek önálló ötleteinek segítése a 

szerepjáték során, „kellékes kosár” a beöltözéshez 

• erdei séta, játék a természetben talált dolgokkal 

(kövek, fadarabok, termések), erdei kunyhó építése 

 

 
 

 

 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi 

játékok 

• beszélgető kör 

 

• Benedek Elek: Az aranyfogú királyfiak 

• Benedek Elek: Az aranypálca 

 

 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet 

és természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok

 
 

 

✓ A természet változásainak 

megfigyeltetése, erdei séta és 

játék 

✓ Beszélgetőkörben: 

- Beszélgetés: Március 15. 

- Beszélgetés: 

gyógynövényekről, kakukkfű 

tea kóstoltatás 

✓ Játékos matematika:  

- „Számvonat” 

- Halmazok elemeinek 

szétválogatása tulajdonság 

(szín, forma, alak stb.) 

szerint, bontása 

részhalmazokra  

- pl. „Színcápa” 

- vagy „Számoló verseny” pl. 

„Mutass annyit ahány füled 

van!” 

- Halmazok egyesítése, 

tulajdonságok változtatása 

(hozzátevés, elvevés, 

ugyanannyivá tétel) 

- „Mutass hármat, majd annak 

a „kistestvérét” (vagyis 

eggyel kevesebbet) 

- „Mutass négyet, majd annak 

a nagytestvérét” (vagyis 

eggyel többet) 

- „Csűrűli mamarika” 

halandzsa verssel számolás 

 



• drámajátékok  

 

 

• Diafilmek vetítése 
 

• A délutáni alvás előtt:  

Döbrentey Ildikó: Égből pottyant esti mesék 

• Veress Miklós: Jég 

• Csanádi Imre: Ficánkoló – ritmus tapsolás 

Zelk Zoltán: Hóvirág  

 

Jó, hogy látlak hóvirág 

Megkérdezem tőled 

Mi hírt hoztál? Mit üzensz 

erdőnek, mezőnek? 

 

Szedd a szárnyad szaporán 

vidd a hírt madárka 

Útra kelt már a tavasz 

itt lesz nemsokára.  
 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 
• olló használat gyakorlása, montázs ragasztás 

 

http://2.bp.blogspot.com/-AWESVlWI70k/Vk1gNymhNaI/AAAAAAAAL58/UBTFmHur95E/s1600/0_22_ho_viragok.png


 
• Tehetségfejlesztés gyöngyfűzéssel 

 
• Origami hóvirág ragasztás 

• Nemzeti színű karkötő fűzése  

 



Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, 

feladatai 

  
• Erdei kirándulás 

• Játék: Színcápa – fogójáték gyakorlása 

A gyerekektől 3 méter távolságra kijelölünk egy 

vonalat. Egy gyereket kiválasztunk, ő lesz a cápa. A 

cápa beáll a vonal mögé, és elkiáltja magát, pl: 

„Jöjjenek a sárgák!”. Azok a gyerekek, akiken van 

sárga szín, átsétálhatnak, akiken nincs ilyen szín, azt 

elkaphatja a cápa. 

• mondókás, dalos körjáték 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

• „Jól van dolga a mostani huszárnak…” 

• Gryllus: Somvirággal, kakukkfűvel 

• Hej vára, vára… 

• Sárkány paripán vágtattam (ism.) 

• Zenehallgatás: Chopin Spring Waltz 

https://www.youtube.com/watch?v=dN1XUV6QclU&t=2171s  

 

 

 

http://akactanya.hu/wp-content/uploads/2020/09/akactanya-ujlengyel-erdei-kirandulas-programok.png

