Nyuszi csoport
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe:

„A kismadár kertje”

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.05.03-14.
A projekt tervezett indító élménye: Madarak és fák napjára készülünk
A projekt várható lezáró élménye: Térkép alapján megkeressük a csoport fáját
A projekt során megvalósítandó feladataink:
•

Jeles napunk, a Madarak és fák napja (05.10.)

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek, nevelési céljaink:
•
•

Környezettudatos magatartásra való figyelem felhívás, fenntarthatóságra nevelés
finommotorika fejlesztés – ujjtorna, memóriafejlesztés mozgással, ritmus- és
tapsgyakorlatok, hallási figyelem fejlesztés, anyanyelvi játékok – szókincsbővítés,
mozgásos matematikai játékok

Munka jellegű
tevékenységek

•
•
•

•
•
•
•

Játék

•

Játék feltételeinek
biztosítása
• (ötletek a játék
tevékenység
megsegítéséhez,
kiegészítő

•
•
•
•

eszközök

önellátás, önkiszolgálás, önálló öltözködés
naposi feladatok
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

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
memória-, és logikai készséget fejlesztő játékok
társasjátékok
tapsolós-énekes játékok
o Hej tulipán tulipán… (ismétlés)
https://www.youtube.com/watch?v=zhmfgI6H8VQ

készítése)

o Ekete-pekete... új

Memória játék

o Lementem a pincébe… új

https://www.youtube.com/watch?v=Dtzh-0KBBLQ
https://www.youtube.com/watch?v=xQxns6wwV54&t=43s

Az otthon lévőknek
•

•

Játékos taps feladatok, ritmusgyakorlatok
kisgyerekeknek
https://www.youtube.com/watch?v=HfgSe7NKmmA
letöltve: 2021.05.02. 15:43
Csupaszív EZ NEM UNCSI! memóriafejlesztés
mozgással
https://www.youtube.com/watch?v=9b3PaAZ67bo
letöltve: 2021.05.02. 11:20

Külső világ tevékeny
megismerése
• Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek

•
•
•
•
•

A természet változásainak megfigyeltetése
Virágok ültetése az óvoda udvarán
Beszélgetőkörben:
Beszélgetés: Madarak és fák napja alkalmából
Térkép alapján megkeressük a csoport fáját

•

Füstifecske – hangjának meghallgatása
https://www.youtube.com/watch?v=cNbsaBkxmU4

•

Matematikai játékok:
Bújócska a csoportban
A gyerekek ülnek a szőnyegen. Becsukják a
szemüket, addig „elvarázsolunk” 1-6 gyereket, pl.
egyet beültetünk az asztal alá, kettőt a
babakonyhába bújtatunk, 3 pedig egy asztalra
mászik fel. Mikor kinyitják a szemüket,
kérdezünk: „Hány gyerek van a szőnyegen?”
Hamar rájönnek a lényegre, utána ők maguk is
felfedezhetik, hová, hány gyereket varázsoltunk
el.
Számlálás mozgással
Játszhatjuk úgy, hogy tapsolunk valamennyit, a
gyerekek hangosan megszámlálják a tapsot, és ők
is ugyanannyit hoznak létre más mozgással, pl.
ugranak, lépnek, pislognak…. stb

• matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

Verselés, mesélés
• anyanyelvi
játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

•

Mondatok befejezése:

pl. A levest kanállal esszük, a tésztát …. (villával)
Éjszaka sötét van, nappal pedig …. (világos)
Az óriás magas, a törpe …. (alacsony)
A nagymama öreg, az unoka… (fiatal)
A kutyának 4 lába van, a csirkének… (kettő)

•

Állatos találóskérdések
(lásd lentebb)

•

Elkaplak pillangó (hallási figyelem
fejlesztése)

-35%

„Amikor a pillangó szót hallod, tapsolj egyet, mintha
el akarnád kapni!”
pl. asztal, lámpa, pillangó, fa, bokor, virág, hajó,
pillangó, könyv, füzet, ceruza, radír, pillangó…

•
•

•

Tordon Ákos: A kismadár kertje
(műmese)
Kányádi Sándor: Meddig tart a
rigófütty

Gazdag Erzsi: Fecskehíradó
-Csivitt – csivitt, zeng a szó,
szól a fecskehíradó.
Tegnap óta hallgatom;
Behallik az ablakon.
Hajnal óta rákezdte
A fészekben két fecske.
Csak ezt fújja: csitt-csivitt,
Itt a tavasz, itt van, itt!

Rajzolás,

•

festés,

•

mintázás,
kézimunka

•
•
•

aquarell festés (kékkel és sárgával, mely színek
keveredését figyelhetik meg a gyerekek)
majd ezzel a képalappal virágos mező festése
szivacstechnikával
Papírképek varrása hímzőfonallal (előtte a képek
kiszínezése)
Tehetségfejlesztés gyöngyfűzéssel
Rajzolás, gyöngyfűzés, papírvarrás előtt Ébredő
ujjak (ujjtorna) „Ébresszük föl az ujjainkat is, hogy
utána tudjanak dolgozni!”

Kiinduló helyzet: a két kezünket ökölbe zárva tartjuk magunk
előtt
Hüvelykujjam korán ébredt, (a két hüvelykujj felpattintása)
az ajtómon kopogott. (a nyitott hüvelykujjú öklök fejhez
koppintása)
(többszöri elmondás esetén fej után következhet a csípő,
majd a térd)
A négy testvér mind kiugrott, (a kéz többi ujjának a
felnyitása)
így köszöntek: - Jó napot! (az öt ujj ritmikus csukása-nyitása a
mondóka ütemére)

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás
játékai,
feladatai

•
•

mondókás, dalos körjáték
Zenére szabad mozgás szalagokkal, kendőkkel

Ének, zene,

•
-

énekes játék,

tapsolós-énekes játékok
Hej tulipán tulipán… (ismétlés)
https://www.youtube.com/watch?v=zhmfgI6H8VQ

gyermektánc

-

Ekete-pekete... új
https://www.youtube.com/watch?v=Dtzh-0KBBLQ

-

Lementem a pincébe… új
https://www.youtube.com/watch?v=xQxns6wwV54&t=43s

•
•
•
•

Fecskét látok https://www.youtube.com/watch?v=sZARFboSvXY
Eresz alól https://www.youtube.com/watch?v=KV-KXwo3SDQ
Körtéfa
https://www.youtube.com/watch?v=nAWs3lT0Yv8&feature=emb_logo
Azt mondják a cinegék…

Zenehallgatás:

•

délutáni pihenéshez
- Baby Mozart · 2 Hours · Baby Songs To Go To Sleep
https://www.youtube.com/watch?v=egB_dQqRXTw

Találós kérdések
1. Éppen olyan, mint egy kefe, mégsem fésülködhetsz vele. (sün)
2. Görbeszarvú nagy állat, reggel, este tejet ad. (tehén)
3. Fúr-farag, de mégsem ács, kopog, mint a kalapács. Fák orvosa, doktora, erdőben az
otthona. (harkály)
4. Zöld színű és fürge vagyok, hogyha farkam elvesztem, nemsokára lesz egy újabb,
mivel újra növesztem. (gyík)
5. Tollazatom színes, pompás, megismétlem a mondókád. (papagáj)
6. Fűben csúszik, fűben mászik, vízben siklik, el nem ázik. (kígyó)
7. A bajusza égnek áll, a borbélyhoz mégse jár. A konyhában üldögél, egeret fog, azzal
él. (macska)
8. Behúzódik a sarokba, a hálóját szövi, fonja. (pók)
9. Lassan vánszorogva mászom, a házamat sose látom. (csiga)
10. Egész nyáron vígan él, cirip, cirip, így zenél. (tücsök)
11. Púp a hátán, de nem bánja, sivatagot körbejárja. (teve)
12. Fürge állat, hogy is hívják, ugrál ágról, ágra, mogyorót gyűjt nagy serényen a fa
odújába. (mókus)
13. A füledbe zizegek, meg is csíplek, ha lehet. (szúnyog)
14. Kicsi fehér házikó, benne sárga kiscsikó. Széttörött a házikó, kiugrott a
kiscsikó. (csibe)
15. Szépnek tart felnőtt és gyerek, pedig csúf hernyóból kelek. (lepke)
16. Lábon járó párna, a gúnár a párja. (liba)
17. Szürke színű a bundája, hosszú, vékony farkincája, finom sajt a vacsorája, ravasz
macska les reája. (egér)

18. Föld alatt sötétben ásom éjjel-nappal a lakásom. (vakond)
19. Icipici lámpa világít az éjben, úgy repül, mint a levél a szélben. (szentjánosbogár)
20. Vízben élek, brekegek, ismertek-e, gyerekek? Szúnyoglábon élek, a gólyától
félek. (béka)
21. Rózsaszínű pici kígyó, lábak nélkül mozdul, füvek alatt, föld alatt alagutakat
fúr. (giliszta)
22. Icipici lánynak pettyes a ruhája, kezedre ül, elszáll, s csak bámulsz utána. (katica)
23. Nincsen hangom, nem beszélek, tiszta vízben vígan élek. (hal)
(Forrás:
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/28368/23_jatekos_ta
lalos_kerdes_allatokrol letöltve: 2021.05.02. 16:32)

Tordon Ákos: A kismadár kertje
Van nekem egy kertem. Benne télen-nyáron rigó ül az ágon. Feketerigó. Reggelente
rigófüttyel köszönt engem, s ha a kertben üldögélek, mindig a fölibém hajló ágra telepedik,
onnét mondja a meséit. Mert bizony az én rigóm mesemondó kisrigó. ezt a mesét is tőle
hallottam:
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy mázas korsó, benne egy szem borsó. Ezt a
borsószemet elvetette a kertjébe az egyszeri kismadár. Mert kertje is volt az egyszeri
kismadárnak, a fészke mellett.
Ezután nem tett egyebet: eldicsekedett fűnek-fának, hogy mennyi borsó terem majd neki a
kertjében, gond nélkül élhet belőle télen. Ki is kelt a borsó. Icipici szára zöldellt a világba.
Megörült a kismadár, sietett az Esőhöz.
– Eső, Eső, kedves Eső – kopogtatott be hozzá – siess hozzám, kikelt a borsóm, locsold
meg a kertem!
– Ebben a hónapban szabadságon vagyok – válaszolta az Eső mérgesen a háborgatásért,
és becsapta ajtaját.
– Jaj, elszárad a borsóm!- ijedezett a kismadár, s a kútágasra rebbent. Onnét kiáltott le a
kútnak: – Gémeskút, kedves kút, siess hozzám, kikelt a borsóm, locsold meg a kertem!
– No még ilyet! – képedt el az öreg gémeskút. S a kútágas akkorát reccsent mérgében, hogy
ijedten röppent fel róla a kismadár.
Ahogy becsapta ajtaját az eső, tüstént lelohadt a mérge és sajnálni kezdte az egyszeri
kismadarat. Fel is keltette a fiát, Záport:
– Eredj, édes fiam, locsold meg kicsit a kismadár kertjét, kertjében a borsót!
A gémeskútnak is megesett a szíve a kismadáron, s küldte a teli vödröt, öntözze meg a
borsót. No, nagyot nézett a Zápor, amikor feleúton megpillantotta a lassan ballagó vödröt.
– Ki látott már ilyen csodát: maga megy a teli vödör! – rikkantotta és megkérdezte, hová-

kihez.
– A kismadár borsóját megyek meglocsolni – válaszolta a vízzel teli vödör.
– Nem oda Buda! – zendült a Zápor szava. – A kismadár borsóját én locsolom meg!
Azzal már zúdult is a Zápor az égből a kismadár kertjére.
– Jaj, itt az özönvíz, vízözön! – ijedt meg a kismadár a lombok alatt, s csak akkor
könnyebbedett meg a szíve, amikor a szivárvány hídját verte fel a z égre. Akkorra ért oda a
vizesvödör.
– Hát te mit keresel a kertemben? – csodálkozott a kismadár.
– Locsolni jöttem! – felelte a vödör, s azzal loccs! – már meg is öntözte a zápor fürdette
borsót. A kismadár siránkozva nézte a tenger tócsát.
– Jaj, oda a borsóm! – sírdogált. De a borsót nem mosta el a tenger tócsa! Sőt: egykettőre
bokrosodni kezdett.
– Borsócskám, borsócskám, de megnőttél! – örvendezett borsójának a kismadár. – Bizony
eljött a kapa ideje!
Azzal elröppent a kapás emberhez.
– Kedves ember, kapás ember – kopogtatott be az ablakon- hozd a kapád, kapáld meg a
borsóm.
– Jó, jó, kismadár, megkapálom én szívesen, ha meg tudunk egyezni a fizetség dolgában!
Abban egyeztek meg, hogy a fele termést a kapás kapja. Meg is kapálta a borsót még
aznap. Másnapra már szedhették is róla a borsót. Csoda egy borsó volt! Színarany volt
minden szeme! Bizony elállt az ember szeme-szája, amikor beállított a fizetségért! Csak a
kismadár kesergett:
– Ó, én szerencsétlen, szegény kismadárka, egyszer vetek borsót, egyszer gazdálkodom,
hogy legyen télire való eleségem, akkor is csak aranyborsó terem nekem!
– Add nekem az aranyborsót, kismadár – mondta az ember – cserébe minden télen magot
szórok neked az ablakpárkányra!
A kismadár örömest odaadta az aranyborsót, s azóta minden télen odaszáll járandóságáért
az ablakpárkányra; mert azt mondanom sem kell, hogy mindörökre felhagyott a
gazdálkodással. Kertje sincs többé, de fészke ott van minden kertben, a ti kertetekben is.

Kányádi Sándor: Meddig tart a rigófütty
Megjött a tavasz, leterítette a köpenyét, s leült a dombra. Végignézett a berkeken, a
kerteken, a lankákon s a réteken, a csupasz-kopasz fák és bokrok kopárló gyülekezetén.
- No míg ezeket felöltöztetem... - szaladt ki a száján, de már mosolyogva szólt oda a
körülötte legyeskedő szellőnek: - Eredj szolgám, suttogd közhírré a fák és a bokrok között,
hogy aki megmondja, meddig ér el a rigófütty, azt elsőként s tetőtől talpig aranyvirágba
öltöztetem.
Illant is már a szellő, térült-fordult, s egy pillantás alatt szétsuttogta a suttogni valóját.
Nagy mozgás támadt a szellő nyomában. Minden fa és bokor azt hitte, hogy ő aztán igazán
meg tud felelni a tavasz kérdésére.
A parti füzek kihúzták öreg derekukat és legényesen kezdték pödörgetni pelyhedző
barkáikat. A rekettyebokrok sem akartak lemaradni. Nem is beszélve a gyümölcsfákról. A
meggy, a cseresznye, a szilva, az alma, a körte, de kiváltképpen a dió, akin egész nap
füttyögni szokott a rigó, ő ne tudná, ők ne tudnák, hogy meddig ér el a rigófütty?
De bizony nem tudták. El is csendesedtek valamennyien.
- Hát ennek fele sem tréfa - kottyantotta el a korán érő cseresznye.
- Kerek egy kérdés - gondolta az alma s a körte.
- Kemény dió! - sóhajtotta el magát a vén diófa.
A szilva meg sem mukkant.
- Ha legalább egy rigónk volna - savanyodott el a meggy -, akinek a hangjáról mértéket
vehetnénk.
- Egy rigó, egy rigó.
- Bár egy rigófiú.
De nem volt.
S mert tudták, hogy a rigó a lombos fákat kedveli, elkezdtek csöndben, szorgalmasan
rügyezni, levelezni.
- Mi az a nagy csönd odalenn? - kapaszkodott a fölfelé igyekvő szellőbe a sombokor a
domboldalon.
- A töprengés csöndje.
- Miféle töprengésé?
- Azt kell kitalálni, hogy meddig ér el a rigófütty?
- S aki kitalálja?

- Aranyvirág lesz a jutalma - mondta a szellő szűkszavúan, s azzal már fel is szusszant a
dombra a tavasz mellé.
Ültek és várták az eredményt.
Napok, vagy talán hetek múltán, amikor már szépen zöldellt a környék, megjelent az első
rigó is. És hová szállt volna másra, mint a diófára. El is füttyenthette magát. Hegyezték a
fülüket a fák, de mind hegyezhették, mert abban a pillanatban innen is onnan is felharsant a
rigófütty.
Zavartan álltak a fák a nagy rigófüttyögésben. A tavasz kacagott, kacagott a tréfán, a szellő
meg táncot járt örömében.
Ekkor megszólalt a sombokor a domb oldalában:
- Én megmondom, meddig ér a rigófütty.
- Kicsoda mondja meg? - néztek fel a kicsi sombokorra.
- Én mondom meg - húzta ki magát a sombokor. - Rigótól rigóig ér. És ilyenkor meg körbeéri
a földet.
Nagyot néztek a bölcs fák, hümmögtek, de aztán belátták, hogy a bokornak igaza van. Annál
is inkább, mert látták, hogy maga a tavasz is helyeslően bólogat a sombokor válaszára. S
láthatták azt is, amint elnyeri méltó jutalmát, mert abban a minutumban tetőtől talpig
aranyvirágba borult.
(Forrás: http://mesemorzsa.blogspot.com/2020_04_29_archive.html
letöltve: 2021.05.02.19:02)

