Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: Ősz anyó meséi
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2020.10.5-11.11.
A projekt tervezett indító élménye: Őszi termények begyűjtése betakarítás
A projekt várható lezáró élménye: Márton napi lámpás felvonulás

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: Alakuljon a gyerekek természethez fűződő viszonya.
Gyarapodjon az állatokról és életmódjukról az ismeretük.
Ősszel kapcsolatos jelenségek megismerése. Önzetlen segítségnyújtás megtapasztalása Szent Márton
nemes cselekedetén keresztül.
A projekt során megvalósítandó feladataink: Tapasztalatok gyűjtése az őszi évszak jellemzőiről:
időjárás, öltözködés, őszi munkák, természet változásai, őszi termések, termények.
Ismerjék fel, hogy hidegebbre, csapadékosabbra fordul az idő, ezért melegebben kell öltözködni.
Vegyék észre az ősz jellemző színeit. Gyűjtsenek leveleket, terméseket és készítsenek belőle
alkotásokat, használják fel a játék során azokat.
Erősödjön identitástudatuk , szociális érzékenységük Szent Márton legendájának megismerése által.
Legyenek felelős állattartók, akik ismerik a kisállataik szükségleteit.
A kisebbek megtudják nevezni a háziállatokat és azok jellemzőit. A nagyok tudjanak különbséget
tenni háziállat és vadállat között.
Figyeljék meg az állatok hogyan készülődnek a tél beköszöntére.
Mindennapjaikban legyenek segítőkészek, adakozóak társaikkal. Vegyék észre, ha valaki a
környezetükben segítségre szorul.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Türelem, szabályok betartása, figyelem,
megfigyelés, állóképesség, memória, gondolkodás, koordináció, egyensúly, nagymozgás, bátorság,

taktilis érzékelés, finommotorika, esztétika, ritmus, egyenletes lüktetés, hallásfejlesztés, szókincs,
beszédkészség, szövegértés, tájékozódás, időrendiség, matematikai képességek.

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a
megvalósítás: Munka jellegű
tevékenységek

Nagyok:
Ágyneműhajtogatás, segítségnyújtás az ágyazásban.
Öltözőszekrények, ruhaneműk rendben tartása.
Önkiszolgálás étkezésnél, mosdóhasználatnál, öltözésnél.
Terem és udvarrendezés.
Egyéni megbízatások teljesítése.
Segítségnyújtás a kisebbeknek.
Virágöntözés
Papírszalvéta hajtogatás
Kicsik:
Játék után az eszközök elpakolása.
Önkiszolgálás az étkezésnél (öltözködésben, tisztálkodásban
differenciáltan)
Ruhaneműk, cipő tárolása a megfelelő jellel ellátott öltöző szekrényben
Őszi termések gyűjtése barkácsoláshoz, játékhoz (gesztenye, makk, gubacs,
dió)
Üvegek begyűjtése
Lámpáskészítés
Dekoráció készítése

+

+

+

+
+
+

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

Repülj kismadár XY-hoz! (névtanulás)
Ráhullik a falevél a mondott testrészre
Vidd a faalevelet xy-hoz!
Levélmemória
Levélpárosítás
Gyöngykirakó (nagyok)
Pötyi (kicsik)
Kiskanál, nagykanál minden gyerek így csinál…/mozdulat utánzása
Mi változott meg a társadon?
Esik az eső (ha hallod az eső kopogását (dió összeverése) járkálsz a
teremben, ha eláll az eső megállsz)
Csipeszelés

+
+
+
+
+
+

Hamupipőke játék
Gyertek haza ludaim…
Külső világ tevékeny
megismerése
•

•

Alapvető környezet
és
természetvédelmi
ismeretek
matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

A sün is készülődik téli álmára
Hidegebbre, csapadékosra fordul az időjárás, hamarabb sötétedik.
Az emberek is melegebben öltözködnek.
Az időjárás és az öltözködés összefüggése.

+

+
+
+

Változik a természet:
- hullanak a falevelek
- őszi színekben pompázik a természet
Őszi kép nézegetése /mesélj a kép alapján az évszakról (nagyok), mit hol
találunk a képen? (kicsik)
Színes levelek, termések gyűjtése

+
+
+

A fa részei (gyökér-törzs-ágak-levél-termés)

+

Szent Márton legendájának megismerése

Mit jelent jót tenni, segíteni valakinek?

Beszélgetés a libákról (mi borítja testét, tápláléka)

Látogatás egy baromfiudvarba (lakói, táplálékuk, hangjuk felismerése)

Márton napi lámpás felvonulás

Kisállatok válogatása, halmazok képzése
Élőhelyük szerinti válogatás
Termények számlálása, válogatása, csipesszel történő rakosgatása

Hányan jöttünk óvodába? Fiúk-lányok Kik vannak többen, mennyivel?
Levelek megfigyelése kisebb-nagyobb
Levélpárosítás
Vonalkövetés, sorminta folytatása

Verselés, mesélés
•
•

anyanyelvi játékok
beszélgető kör

• drámajátékok

Mi történt a hétvégén?
Mesebőrönd: A török és a tehenek /bábozás
Melyik állatra gondoltam? (felismerés kezdő szótag alapján vagy leírás
alapján)
Állathangok alapján állatok megnevezése
Süni játék (Napon mászkálnak a sünök, ha elbújik a nap az asztal alá
bújnak)

+
+
+
+

+
Gyűjtőfogalom: állatok
Csukás István: Sün Balázs /mesehallgatás
A csökönyös kiselefánt /mesehallgatás
Találós kérdések állatokkal kapcsolatban (sün, mókus)
Szókincsbővítés: lomb, avar
Beszélgetés egy őszi képről
Igaz-hamis állítások az őszről

+
+
+
+

+
Mesebőrönd: Zelk Zoltán: Őszi mese
Zelk Zoltán: Levél /vershallgatás

+

Mesebőrönd: Móricz Zsigmond: Iciri-Piciri/bábozás
Szent Márton története /dramatizálás
Dzutyejev: Micsoda madár ez
Szólánc játék
Suttogó játék

+

Rajzolás,
festés,

Csiga testének sodrása főzött gyurmából, valódi csigaház kiegészítővel

mintázás,
kézimunka

+
Kicsik: Süni az avarban
őszi avar nyomdázása tenyérlenyomattal
kivágott süntestre tüskék felragasztása
Nagyok: Sün az avarban
őszi avar nyomdázása préselt levelek befestésével, nyomdázással
Süni kivágása, tüskék felragasztása

+

Őszi levelek festése dió görgetéssel

+

Őszi fa festése alkar+tenyér körberajzolása, kivágása, ujjbegypecsételés
(kicsik), alkar+tenyér körberajzolása, kivágása, dugópecsételéssel (nagyok)

+

Levélkoszorú fűzése

Lámpás festése

Tökfaragás

Libamintázás ujjlenyomattal

Felületek érzékelése (sima, érdes, hideg, meleg, száraz, nedves, csúszós, puha,
kemény)

Mozgás
Fogójáték mackó átadással (A mackó a fogónál van)
Állatok mozgásának utánzása
Játékos gimnasztika

+

•

a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

+
- lassan forog a kerék
- fújja a szél
- ugráljunk, mint a verebek
- fürge lábunk
- cini-cini muzsika
egyensúlyozás padon-ugrás szőnyegre-szökdelés a karikákba-átkelés a hídongyaloglás a tüskés akadályokon
+
Különféle mozgások a körkötél körül
Fután kötél átugrásával, kúszás kötél alatt
+
Játékok:
Eleséggyűjtő
Süni játék (Napon mászkálnak a sünök, ha elbújik a nap az asztal alá
bújnak)
Mókusok ki a házból!
Békák a tóban

+
+

Séta az erdőben
+

Természetes járás libasorban gyorsabb-lassabb ütemre
Járás térdemeléssel-sarkon
Óriások-törpék vagyunk
Futás irányváltoztatással
Jelre megállás-indulás
Labda gimnasztika
- terpesz ülés labda felemelése fej fölé
- terpeszülés hajolás jobbra-balra-előre-hátra
- labdagörgetés test körül
- labda feldobás-elkapás
- bóják kerülése labdagurítással-célbadobás
Játék: Jön a róka!

Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

Fecskét látok /ism.
Csipp, csipp csóka /ism.
Csiga biga toldd ki…/ism.
Piros alma csüng a fán…/mondóka ism.

+

Mackó mackó ugorjál…
Cirmos cica haj…
Gyí, paci paripa…/mondóka mozgással

+

+
+

Borsót főztem…
Esik az eső…/dal
Az ősz hangjai (avar zörgés, eső kopogás, szélsüvítés)
Kiszáradt a diófa…/párválasztó
Járj a dió ritmusára!
Diótörés kézzel lábbal, mozgás közben. /ritmusgyakorlat, néptánc
alaplépések népzenére
Mondókák:
Réce-ruca vadliba…
Csiteri csütöri csütörtök…
Kiszámoló:
Paradicsom, paprika papucsba jár a liba.
Dalok:
Hatan vannak a mi ludaink…
Egyél libám…
100 liba egy sorban…
Rétibe és Kapiba…
Zenehallgatás: Szent Mártonnak ünnepén…
Dalok, mondókák hangszerrel vagy mozgásdal kísérése (dob, csörgő)

+
+
+

