Tevékenységi tervek

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: Az én családom
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.11.15-23.
A projekt tervezett indító élménye: Családi fényképek nézegetése
A projekt várható lezáró élménye: Készülődés adventre

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: A család szerepe, összetartó ereje.
A projekt során megvalósítandó feladataink: Bővüljön a gyerekek ismerete a családról, az otthon
fogalmáról, az összetartozás fontosságáról. Családi ünnepek megbeszélése, készülődés adventre.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Közösségi érzés. Egymás szeretetére,
figyelmességre, segítésére nevelés. Eszközhasználat, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztése.
Az anyanyelvi, érzelmi, erkölcsi nevelés fejlesztése a családi ünnepek megbeszélésével, az
összetartozás élményének erősítésével, pozitívérzelmek alakításával.

Munka jellegű
tevékenységek

Játék
Játék feltételeinek
biztosítása

Teremrendezés
Eszközök előkészítése, elrakása
Segítségnyújtás felnőtteknek és egymásnak
Családi képek
Egyéni megbizatások teljesítése
Párosító ügyességi játékok: kesztyűvel, cipővel
Családjátékok: vendégvárás, babaöltöztetés
Évszakos társas játék
Ölelős fogó
Füle, farka játék

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

Képkirakó
Ki van a takaró alatt?
Igaz, hamis játék
Mi változott meg?

Külső világ tevékeny
megismerése

Beszélgetések a gyerekekkel a családról az otthon fogalmáról, az
összetartozás fontosságáról.
Mit jelent az óvodások számára a család?
Az érzelmi biztonság mellett az otthont és azt a közeget, ahol a
kedvenc játékaik kapnak helyet, ahol ott van mellettük valaki,
akit nagyon szeretnek.
Ovis korban kezdik el megérteni a rokoni kapcsolatokat és
felismerni azt, hogy másoknak is van anyukája, apukája,
testvére, nagyszülei-vagyis mindannyian kisebb-nagyobb
családban élünk.

• Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek
• matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

Ki tartozik a családba?
Család neve, családtagok megnevezése.
Ki a legidősebb és ki a legfiatalabb?
Kinek mi a feladata a családban?
Miben segíthetnek a gyerekek?
Családi ünnepek.
Foglalkozások
Számlálás
Térirányok felismereése, gyakorlása
Párosítás
Több, kevesebb, ugyanannyi
Magasabb, alacsonyabb ( a családban)

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok
Rajzolás,
festés,

Mese: Fésűs Éva: A kismókus fél diója
Jó éjt, bocsok!
Versek: Weöres Sándor: A tündér
László Gyula: Szálló levelek
Az én családom, ember ábrázolás
Önarckép
A mi házunk

mintázás,

Az én családom ( WC-papír guriga bábok)

kézimunka

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

Mozgás zenére
Akadály pálya
Verseny játékok
Fogócska
Séta, kirándulás
Zenés torna

Mondókák: Szita, szita, sűrű szita…
Mese,mese, mátka…
Kemény dió, mogyoró…
Énekes játékok: Dombon törik a diót…
Fehérvári kapitány…
Tekereg a szél…
Hold, hold fényes lánc…

