
    

 

 

 

 

 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: Mesél a Kispatak Víz világnapja március 22. 
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.március 16-22. 
A projekt tervezett indító élménye: Könyvek nézegetése a vízi állatokról, növényekről és a tavak élővilágáról. 
A projekt várható lezáró élménye: Adjunk lehetőséget a gyermekeknek a vízzel való játékra, kísérletezésre, hogy tulajdonságait jól 
megismerhessék.  
 
A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Célunk, hogy alakuljon a gyerekek természethez fűződő pozitív viszonya. A víz 
fontossága, tisztaságának megőrzése, használata mindennapjainkban. A víz körforgása. 
A projekt során megvalósítandó feladataink: A gyerekek tapasztalják meg, hogy a világon mindenütt szükség van a vízre az 
élőlények számára, a növekedéshez, az életben maradáshoz. Kísérletek, játékok során szerezzenek tapasztalatokat, állapítsanak 
meg ok-okozati összefüggéseket. 
 A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:.  Ismeretek bővítése, megfigyelés, beszédkészség, memória fej., 
szókincsbővítés, finommotorika, figyelem, mozgáskoordinációs képességek fejlesztése. 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Játékok elrakása 

Segítségnyújtás a kisebeknek és a felnőtteknek 
Egyéni megbízatások teljesítése 

Ruhák hajtogatása, elrakása 

Virág locsolás 
Kerti munkákban segítségnyújtás 

Öltözködés gyakorlása 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

Fejlesztő játékok: (légzőgyakorlatok-nagyon jól fejleszti a gyermeked légzését minden olyan 

játék, ahol légzését irányítottan kell használnia). 

 

Szappanbuborék fújás (tálka, szívószál, szappan) 

 

 Pingpong foci: álljatok egymással szembe és tegyétek le az 

asztal közepére a pingpong labdát. A játékosok csak fújással 

irányíthatják a labdát. Cél, hogy az ellenfél térfeléről essen le a 

labda. 

 

Katica csoport 

tevékenységi tervek 

2021. március 16- 22. 



 

Pingponglabda fújás: vízzel töltött poharak, pingponglabda 

 

 

Társasjáték 

Képkirakó 

Termések válogatása: nagy szemű termések válogatása (bab lencse, kukorica) csipesszel 

Gyurmázás: gömbölyítés, lapítás, sodrás 

Bátran használjátok az ollót-vágjatok ki újságból képeket, gyakoroljátok az olló helyes 

fogását. 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

                          

 

 Mese: K László Szilvia: Csilicsepp  

 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

Nézegessetek könyveket a vízi állatokról, növényekről, a tavak élővilágáról. 

Beszélgessetek arról miért fontos számunkra a víz, mire használjuk. A víz, mint 
az egyik legfontosabb elem, jelen van mindannyiunk életében. A gyerekeknek a 

vízzel való játék nagy örömöt okoz, közben ismerkednek a víz tulajdonságaival 

(színtelen, szagtalan, íztelen stb.) 

Tisztálkodáskor ügyeljünk arra, hogy csak a szükséges mennyiségű vizet 
használják, hívjuk fel figyelmüket a vízzel való takarékoskodásra.  

Bővítsük vízzel kapcsolatos ismereteiket: a víz és a növények, az állatok 

kapcsolata,  
vizek, vízpartok élővilága, 

 a víz felhasználása 

Gondoskodjatok továbbra is a kis babjaitokról, locsoljátok rendszeresen, örülnék, 

ha lerajzolnátok nekem, mekkorát nőttek. Rügyeztessetek virágzó faágat, 
aranyvesszőt. 

A víz körforgása: a nap melegének hatására a tengerek, folyók, tavak vize párolog. 

A növények is párologtatnak. A meleg levegővel a pára is felszáll. A magasban 
lehűl, felhővé alakul, és csapadék formájában visszahull a földre. Ez a víz 

körforgása. 

https://www.youtube.com/watch?v=5zWEDmXHjhM 

 

Versek: Hullámzik a tavacska… 
Hullámzik a tavacska, 
Rásüt a napocska, 
Felszáll sok, sok páracsepp, 
Mindegyikből felhő lett. 
Meleg felhő, hideg felhő, 
Egyik megnő, másik megnő. 
Közelebb és közelebb, 
BUMM!  A villám megijed, 
Esőcseppek hullanak, 
Tócsa- tóban játszanak. 

 

Kerek tóra gólya száll… 
Kerek tóra gólya száll, 

közepébe besétál. 

Lehajtotta a fejét, 
kereste a pecsenyét. 

Hajlongtak a nádszálak, 

  intettek a békának: 

       Béka vigyázz! Ki ne bújj! 
       Csak guggolj le, és lapulj! 

           Ám a béka nem ügyes, 

       Intő szóra nem figyel, 
         kiugrott a tópartra, 

            és hamm a gólya bekapta. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5zWEDmXHjhM


Rajzolás, 
festés, 

mintázás, 
kézimunka 

Rajzoljátok le a Csilicsepp meséből, melyik rész tetszett a legjobban. 

 

  
  

 

 Készítsetek halacskákat, ablakba lógatva kis akváriumot 
készíthettek. 

 

 

    Készíts kis hajót 

  

 

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

Mozogjatok sokat a szabadban. Labdázzatok, focizzatok anyával, apával. 

Figyeljétek az időjárás változásait, az ébredező természetet. 
Tornázni nem csak a tornateremben lehet, az udvarotok is alkalmas erre, fussatok 

versenyt, ugorjatok távol a homokozóban, egyensúlyozzatok a köveken… 

Patak ugrás (gumiszalag két szék közé rögzítve) 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Dalok az esőről 
Csepp, csepp csepereg…  https://www.youtube.com/watch?v=KnDDUOPX-qs 

Mit mos, mit mos levél katicája… 

https://www.youtube.com/watch?v=4ovtMnyHuVM  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KnDDUOPX-qs
https://www.youtube.com/watch?v=4ovtMnyHuVM

