Novemberben, Márton napján
Liba gágog, ég a kályhán,
Aki libát nem eszik
Egész évben éhezik…

Bodza csoport ajánlott tevékenységek Márton napra
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Játék

Mese - vers

Tökgurítás
Mérések, összehasonlítások
Memóriakártya készítése
Képkirakás tökmagból,
kukoricából, gesztenyéből…stb..

Márton püspök legendája

Játék memória kártyával

Mondóka:
Erre kakas, erre tyúk…
Novemberben, Márton
napján…
Móricz Zsigmond: Iciri –
piciri (Kicsiknek)
A rátóti csikótojás
(népmese)
A Márton napi legenda
dramatizálása

Világ, amelyben élünk

Kézműves tevékenységek

Tökök súlyának összehasonlítása, Só-liszt gyurma készítése közösen
következtetések
létrehozása, Liba készítése: kartonra só-liszt
becslések
gyurmából (kicsik), ujjfestéssel
(kicsik)
Felkeressük a közeli baromfiudvart.
Kartonra libaforma
Visszaemlékszünk, hogy az elmúlt
kivágása, díszítése
sétánk során milyen hangos
(nagyok)
gágogásra lettünk figyelmesek.
Megbeszéljük, hogy mitől
ijedhettek meg a baromfiudvar
lakói.
Tökfaragás
Baromfiudvar lakói: barchoba
közösen
(nagyoknak)

Ének, zene, dalosjátékok
Énekes játék: Hatan vannak a
mi ludaink
Egyél libám….
Gyertek haza ludaim…
Héja, héja, nincs itt…

Nagyoknak: dallamfelismerés
Ritmustapsolás, ritmusérzék
fejlesztése
Kicsik: egyszerű ritmus
visszatapsolása

Tökmag és kukorica
szétválogatása, (nagyoknak
csipesszel)

Megismerkedünk Szent Márton
Lámpás készítése különböző
életével.
technikákkal
Matematikai problémák felvetése
állatfigurák segítségével.
Díszítés termésekkel, terményekkel
A gyurmakészítés során mérés,
összehasonlítás.
Gyúrásnál
a
gyurma
struktúrájának
megfigyelése, annak változása. Új
fogalmak:
csipet,
diónyi,
cseresznyényi.
Kicsiknek sodrás/gömbölyítés.

Falusi hangverseny
Libás színezők
Fejdíszek készítése
Libaól (kuckó) készítése
Nagyok:
Útkeresős játékok interaktív
táblán
Logico játékok
Kicsik:állatos puzzle, képkirakó

https://learningapps.org/4024201
https://wordwall.net/hu/resource/2195998
8/k%C3%B6rnyezetismeret/%C5%91sz

Figyelem, szókincsbővítés az állatok
csoportosítása során, hangutánzással
hangképzés fejlesztése

https://youtu.be/6ONc8Rhol9A
https://youtu.be/ZKJQGEVYBLI

https://youtu.be/8FejsrGyZDg
Türelem, beszédbátorság, memória
Finommotoros mozgás, vizuális memória
Kitartás, feladattudat, memória fejlesztése
Szabálytudat (a séta során)
Megfigyelőképesség, szókincsbővítés
Természet megszerettetése
Ok-okozati összefüggések felfedezése
Matematikai feladatok: kisebb, nagyobb,
legnagyobb,
halmazképzés
különböző
tulajdonságok alapján

Finommotoros mozgás
Kreativitás
Türelem
Taktilis érzék fejlesztése
Feladattudat
Figyelem tartósságának fejlesztése
Szem-kéz koordináció
Monotónia tűrés
A gyurma csípésével, termések válogatásával a
ceruzafogáshoz szükséges izmok fejlesztése

Ritmusérzék fejlesztése
Egyenletes lüktetés megéreztetése
Halk hangos érzékelése
Akusztikus figyelem
Reagálás- gyorsaság
Auditív memória
Türelem
Nyelvi kifejezőkészség
Verbális fejlesztés

