A projekt címe: Száz liba egy sorban… (Szent Márton legendája
november 11.)

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. 11. 03. – 2021. 11. 12.
A projekt tervezett indító élménye: Séta a baromfiudvarba.
A projekt várható lezáró élménye: Lámpás felvonulás és tökfaragó
kiállítás.

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Tapasztalják meg a tök
jellemzőit. A Márton napi népi hagyományok megismertetése és Szent Márton
legendájának megismerése, felelevenítése. Bővüljön ismeretük a libáról, mint
állatról és a vele kapcsolatos népi hiedelmeket ismerjék meg.
A projekt során megvalósítandó feladataink: Helyszíni megfigyelés során
és a kézműves tevékenység során legyen alkalmuk tapasztalatokat szerezni a
tollról. Márton-napi szokásokat ismerjék meg és érezzék át hangulatát a
készülődés és a játékok által. Lámpás készítés során tanulják meg alkalmazni
a ragasztást térbeli felületen. Fejlődjön szín- és szépérzékük. Éljék át a térbeli
komponálás örömét. Közös tök faragás során éljék át a közös alkotás
eredményének örömét.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Érzékelés, észlelés
fejlesztése – vizuális, tapintás, alaklátás, formaészlelés. Értelmi képességek
fejlesztése – gondolkodás, érdeklődés, megfigyelőképesség. Szocializációs
képességek fejlesztése - alkalmazkodóképesség, társaskapcsolatok,
együttműködési képességek. Anyanyelvi és verbális képességek fejlesztése.
Motoros képességek fejlesztése – finom- és nagymozgások.

Munka
jellegű
tevékenységek
•

•
Étkezések során (reggeli, ebéd, uzsonna)
önkiszolgálásra tanítása és gyakorlás
•

Evőeszközök helyes használata

•

Önálló öltözködés

•

Időjárásnak megfelelő öltözködés

•

Mosdó önálló és helyes használata

•
Játékok helyes használata, elpakolása és
rendben tartása
•

Az udvari játékok elpakolása használat után

•

Közös tök faragás

•

Csoportszoba dekorálása

•

Sütőtök sütés

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

Külső világ tevékeny
megismerése
●
Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek

● Szabad játék feltételeinek biztosítása
● Udvari szabad játék biztosítása
● Filcképek (liba, tök) kirakása
terményekből (kukorica, tökmag)
● Magvak válogatása kézzel, csipesszel

● Sétánk
során
felkeressük
a
baromfiudvart és megismerkedünk az
udvar lakóival.
● Az udvaron található baromfikat
összehasonlítjuk, megkeressük főbb
tulajdonságaikat.
● Márton napi legenda megismerése és
felidézése.

matematikai
tapasztalatok,
matematikai játékok
●

Verselés, mesélés

● Néphagyományok
és
szokások
megismerése.
● Szólások
és
közmondások
megismerése.
● Matematikai tapasztalatszerzés:
● Magok válogatása során –
halmazalkotás, számlálás, relációk
gyakorlása (több-kevesebb).
● Filckép során a soralkotás gyakorlása.
● Tökök összemérése, különbségek,
azonosságok keresése (dísztökök és
sütőtökök).
● Az interaktív mesés
matematikafoglalkozás során a térbeli
tájékozódást, az irányok felismerését,
megnevezését és a térbeli viszonyokat
gyakoroljuk.
● Mese: A rátóti csikótojás (népmese)

•
anyanyelvi
játékok
•

beszélgető kör

•

drámajátékok

Rajzolás,
festés,

Szent
Márton
legendájának
eldramatizálása
A nagy feladat – interaktív mesés
matematikafoglalkozás
● Vers: Móricz Zsigmond: Iciri-piciri
(mesepárna segítségével) – ism.
● Mondókák: Nincs szebb madár, mint a
lúd…
Réce, ruca, vadliba…
Madarak voltunk…kiolvasó

● Lámpás készítés papírmaséból

mintázás,
kézimunka

● Libakészítés tollal

● Libatollal rajzolás
● Tök készítése – tojástartóból

Mozgás

•

Séta a baromfiudvarhoz

•
a
•
mindennapos
•
testmozgás játékai,
feladatai
•

Játékos mindennapos testmozgás
Szabad levegőn való mozgás biztosítása
Testnevelés:
● járás körben – jelzésre leguggolás
● futás körben – jelzésre hátra arc és
futás tovább körbe
● Gimnasztika:
● Lábgyakorlat: Kh. szögállás,
csípőretartás – 1-3 ütemen át
ereszkedés guggolóállásba, 4-re
emelkedés a kh.-be
● Kargyakorlat: Kh. terpeszállás,
mélytartás – Páros karhúzás hátra 2x,
majd karlendítés magastartásba és
karhúzás hátra 2x.
● Törzsgyakorlat: Kh. térdelőtámasz –
törzsfordítás karlendítéssel balra, kh.,
majd ua. ellentétesen is.
● Hasgyakorlat: Kh. nyújtottülés,
kéztámasz a test mögött – Páros
lábemelés és leengedés a kh.-be.
● Hátgyakorlat: Kh. Térdelőtámasz –
360 fokos fordulat térdelőtámaszban
balra, majd jobbra.
● Lábgyakorlat: Kh. Szögállás –
helyben futás magas térdemeléssel.
● Fő gyakorlat: Akadálypályák
segítségével az egyensúly gyakorlása
● Játék: A libák és a róka
● Levezetés: lassú járás és hanyatt
fekvés közbeni légzőgyakorlatok

Ének, zene,

● Egyél libám…guggolós játék
● Hatan vannak a mi ludaink…

énekes játék,
gyermektánc

● Száz liba egy sorban…
● Gyertek haza ludaim…párbeszédes játék
● A farkas és a libák…párbeszédes játék

