Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz

A projekt címe: Szent Mártonnak éjjelén, égő lámpást viszek én!

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.11.03.-12.
A projekt tervezett indító élménye: Ajándék Manóföldről (Tök)
A projekt várható lezáró élménye: Szent Márton legendájának bemutatása

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink:. Segítségnyújtás és adakozás a
rászorulóknak, társismeret
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: empátia, figyelem, együttműködés és
alkalmazkodás, kommunikáció fejlesztés

Munka jellegű
tevékenységek

• a naposi munka folyamatainak részei (naponta 4
nagycsoportos korú gyermek végez naposi teendőket)
-

terítés (szalvéta vágása és hajtogatása, tányérok,
poharak, evőeszközök, szalvétatartók elhelyezése és
dekorálás az általuk választott asztalon)

-

ebéd bemondása

-

ebéd után az asztalok letörlése, morzsák összeseprése

• a víz/tej/tea öntésénél fejlettségtől függően ügyeskedjenek
• a nagycsoportos korú gyermekek a második fogást saját
maguknak tálalják, figyelve arra, hogy annyit merjenek
tányérjukba, amennyit meg is tudnak enni
• az öltözködés helyes sorrendjének elsajátítása
• kisebbeknek cipő és nadrág önálló váltása
• Önkiszolgálással kapcsolatos feladatok fejlettségtől függő
végzése
• Segítségnyújtás egymásnak
• csoportszoba és az udvar rendben tartása, játékeszközök
elpakolása. Az udvari élet adta munkalehetőségek
elvégzése (homok- és falevélsöprés)

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

Külső világ
tevékeny
megismerése

- libás feladatlapok
- kavicsmesék
- játék tollakkal szabadon
- játék tollakkal színsor kialakításával, mi változott meg? játék
- Sodoku
- kukorica morzsolás és keresgélés a kukoricában

-

őszi levelezés, az őszi természet adta
játéklehetőségek kihasználása (pl. avar rugdosás,
falevél eső)

-

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

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

-

-

beszélgetés az avarról, mint védelmet nyújtó
élőhelyről- milyen állatok vackolják bele magukat
matematikai tapasztalatok: számlálás minden nap,
több-kevesebb-ugyanannyi fogalmak tudatos
használata
párosító játékok: kettő együtt az egy pár – hárman
együtt páratlan
tökös sütemény készítése

Heti mondóka: Jön a Gyuri bátyám…
Heti mese: Márton legendája, A rátóti csikótojás
Alekszej Tolsztoj: Márton lúdja
Egy szegény parasztnak nem volt kenyere. Elhatározta, hogy
kérni fog az uraságtól.
Épp Márton napja volt, s hogy ne menjen üres kézzel,
megfogta egyetlen libájukat, a feleségével megsüttette, s vitte.
–Köszönöm, jóember – mondta az uraság –, csak azt nem
tudom, hogy osztozzunk meg rajta. Feleségem, két fiam és két
lányom van. Hogy osszuk el úgy a libát, hogy egyik se sértődjék
meg?
–– Én elosztom – feleli a paraszt. Fogta a kést, levágta a liba
fejét, s ezt mondta a földesúrnak:
–– Te vagy a ház feje, tied a fej. Aztán levágta a hátsó felét, s
odaadta a feleségnek:
–– Neked itthon kell ülni, vigyázni a házra, tied a
püspökfalatja. Aztán levágta a liba lábát, s odaadta a
fiúknak:
–– Nektek itt a két láb, hogy apátok útján járhassatok. A két
lánynak odaadta a két szárnyat:
–– Ti hamar kirepültök a házból, itt van a szárny hozzá. Ami
marad, megtartom magamnak. S elvette a liba törzsét. Nevetett
az úr, s kenyeret és pénzt adott a szegénynek.
Meghallotta egy módosabb gazda, hogy az úr a szegény
parasztot egy libáért megjutalmazta, megsütött öt libát, s
elvitte az úrnak. Így szólt az úr:
–– Köszönöm, de hát feleségem, két fiam és két lányom van,
hatan vagyunk, hogyan tudjuk elosztani az öt libát? Elkezdett
a módos gazda gondolkozni, de semmit sem tudott kitalálni.

Elküldött hát az uraság a szegényemberért, hogy ossza el ő a
libákat. Az a kezébe vett egy libát, odaadta az úrnak és a
feleségének, s ezt mondta:
–– A libával hárman vagytok. Egyet odaadott a két fiúnak:
–– Ti is hárman vagytok. Egyet a két lánynak:
–– Ti is hárman vagytok. Magának megtartott két libát:
–– Mi is hárman volnánk a libákkal, egyenlő az osztás.
Az úr nevetett, ismét pénzt és kenyeret adott a szegény
parasztnak, a gazdagot pedig elkergette.
Heti vers:.
Nincs szebb madár, mint a lúd,
nem kell néki gyalogút,
télen, nyáron mezítláb
nevelgeti a fiát.
Még szebb madár a kánya,
a világot bejárja,
mégsem kopik csizmája,
megkíméli a szárnya.
Mégis legszebb a fecske,
odaszáll az ereszre,
eresz alatt csicsereg,
irigylik a verebek.
Jaj, de büszke a kakas,
hogy a feje tarajas,
ha jóllakik, azt mondja:
sóra, fára nincs gondja.

Drámajátékok: Gyertek haza lúdaim, Számolókör, ölelő kör,
fantáziajáték kör, vak postás játék, gágogó libák kórusának
megalakulása karmester vezetésével
A rátóti csikótojás és Márton legendájának dramatizálásaEgyüttműködés, konfliktuskezelés?

Rajzolás,
festés,

-

lámpáskészítés fonalvezetéssel

-

Talplenyomat készítése – talpvizsgálat

-

agyagozás, száradás után festés

-

Tökmaggal sorminta- mandala

mintázás,
kézimunka

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás
játékai, feladatai

-

karkötő- könyvjelző- vagy lámpás fogójának fonása
vándorfonás technikájával

- Mesébe ágyazott torna
- bemelegítés (ráhangolódást segítő tornáztatós
mondókák) futójátékok, fogójátékok
- A csősz járja a határt…talál egy „tököt” labdát

- labdagyakorlatok (feldobás, elkapás, pattogtatás,
falnak pattintás) szem-kéz, szem-láb
koordinációt erősítő játékok
- páros labdagyakorlatok- „tök gurítás”
- szabad játék a labdával
- Labdán gurulás (hanyatt kéztámasszal és hason
is fekvőtámaszban)
- Labda gurítás olyan messzire, amennyire csak
tudják, majd nyusziszökdeléssel utána!
- relaxáció, légzésgyakorlat- alkotás szabadon

Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc

-

Szent Mártonnak ünnepén, égő lámpást viszek én

-

Szent Márton dala

-

Száz liba egy sorba, libasor alakításból különböző
formák alakítása

-

Márton napi ablak koncert

Reflexió

