
 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Természet, növények szeretetére való nevelés, 
természetvédelem fontosságának erősítése, a minket körülvevő környezet megismerésével pozitív 
érzelmi viszony kialakítása. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: A gyermek közvetlen környezetében levőélő világ 
megismerése, megismertetése. Megfigyeljük a bennünket körülvevő környezet ébredését, az időjárás 
változásait. Gyönyörködünk a tavasz első virágaiban (hóvirág, krókusz, erdei virágok) 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Fogalomismeret bővítése, megfigyelőképesség, 
csoportkohézió, szókincsbővítés, figyelem, koncentráció, emlékezet fejlesztés, vizuális memória, alak-
háttér megkülönböztetés a virágok felismerése közben, matematikai relációk, sorrendiség, kreativitás, 
szem-kéz koordináció, finommotorika, téri orientáció, ritmusérzék fejlesztése, együttműködés. 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Eszközök előkészítésében való segítségnyújtás 

Növények folyamatos gondozása, locsolása 

Teremrendezés, díszítés 

Segítségnyújtás a kisebb társaiknak 

Hetesi munkák 

Önkiszolgálás 

Kerti eszközök, játékok rendbe rakása 

Könyvek rendben tartása, elrendezése 

 

 

 

Ébredő természet… 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.03. 01-05.  

A projekt tervezett indító élménye: Kirándulás alkalmával megfigyeljük az ébredő természet 

változásait (rügyek, hóvirágok, tavasz első virágai). 



Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

• (ötletek a játék 
tevékenység 
megsegítéséhez, 
kiegészítő eszközök 
készítése) 

Taktilis játékok különböző magokkal 

Játék különböző színű virágokkal 

Képkirakó magokból 

Földbe bújt a magocska (drámajáték) 

Pillangók háza 

Virág memória 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Hóvirág készítése papírtányér felhasználásával, 

vágás, hajtogatás (origami), 

ragaztás segítségével.  

Hóvirág lenyomat készítése 

Mese illusztrációja (A három 

pillangó) 

Színes esernyő készítése 

papírtányér, vágás és 

színezés segítségével.  

 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Versek:  

Zelk Zoltán: A Tavaszi dal 

Weöres Sándor: Tavaszköszöntő 

Donászy Magda: Hóvirág 

Mesék:  

A három pillangó 

Fésűs Éva: Télkergető hóvirág 

Mókus Péter kiskertje 

Drámajátékok:  

„Földbe bújt magocska, szárát kihajtotta, aztán megjött a gazda, s nevén 

szólította” 

Nap, szél, eső játékok. 

 

  

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 
környezet és 
természetvédelmi 
ismeretek 

• matematikai 
tapasztalatok, 
matematikai 
játékok 

A tavasz első virágainak megismerése, jellemzői alapján: színe, illata, 

nagysága, formája 

Mi kell a növények fejlődéséhez? 

Tavaszi virágoskertek megfigyelése, virágültetése 

Kirándulás folyamán a természet változásainak megfigyelése (növények, 

állatok, időjárás) 

A természet újjászületése, környezetünk megfigyelése, megismerése. 

Tavaszváró munkálatok az óvoda kiskertjében. 

Magokkal való számlálás, mérések, becslélek, (több, kevesebb, 

ugyanannyi, kisebb nagyobb), halmazképzés: magok válogatása szín és 

méret alapján, Sorminta követése a megadott szempontok alapján. 

 



Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

Kirándulás során nagymozgások gyakorlása 

Szlalomozás fák között, irányok gyakorlása, járó-futó gyakorlatok 

irányváltással (jobbra-balra-előre- hátra) 

guggoló gyakorlatok, izomerősítés kiskertünk gondozása során. 

Sorversenyek babzsákok felhasználásával 

tárgykerülés, egyensúlyozó járás babzsák átadással. 

Pillangók háza játék. 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Mondókák: Tél végi mondóka: „Szita, szita péntek, vége van a 

télnek, Kikeletet köszönteni, jönnek már a népek.” 

Énekek: Beültettem kiskertemet…, Lepke, lepke…, Süss fel nap… 

Dalosjátékok: Bújj, bújj zöld ág…, Fehér liliomszál…, Én kis 

kertet kerteltem…, Jöjj ki napocska…, Mi szél hozott… 

Zenei képességek: differenciál akusztikus hallásfejlesztés, 

ritmusérzék fejlesztése, ritmusfelismerés, szolmizációs hangok 

megismerése. 

Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Zápor. Tavasz, Tavaszi szél 

(népdal) 

 

 


