Kicsi orr, kicsi száj,
Keretezi kicsi áll,
Kupolája homlok.
Piros arc, piros nyár,
Áfonya kék szembogár,
A pillái lombok.
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Játék
Képkirakás tökmagból, kukoricából,
gesztenyéből, ágakból,
levelekből…stb..

Taktilis játékok
Társ körberakása
építőkockával
(mérések, becslések)

Tükörjátékok

Mese - vers
Versek, mondókák:
Itt a szemem, itt a szám
(szemre, szájra mutatás),
Ez meg itt az orrocskám
(orr megmutatása).
Jobbra, balra két karom
(jobb – bal kar felemelése),
Forgatom, ha akarom
(karok forgatása).
Két lábamon megállok
(lábak megérintése),
Ha akarok, ugrálok
(ugrálás).
Nyisd a kezed, zárd ökölbe,
Forgasd csuklód körbe-körbe!
Tapsolj kettőt, csapj térdedre,
Engedd karod le a mélybe!
Akinek a szeme barna,
Eledele piros alma.
Akinek meg fekete,

Világ, amelyben élünk
Érzékszervek megnevezése,
Érzékszervek összehasonlítása

funkciójuk,

Érzékszerveink védelme, tisztántartása –
kisérletek (bors, fahéj – szappan, stb…)
https://youtu.be/Ebefj-dUSE8

Testrészek egymáshoz viszonyított aránya:
kisebb-nagyobb,
rövidebb-hosszabb,
alacsonyabb-magasabb

Kézműves tevékenységek
„Ez vagyok én!” Rajz

Rajzolás, festés
lábbal,
állva, fekve

Ének, zene, dalosjátékok
Testünk hangjai: szívdobogás,
légzés, csuklás, nyelés,
gyomorkorgás

Kóc, kóc, csupa kóc…:
https://youtu.be/rtzjv-A25ZI

Rajzolás, festés háton
fekve
Testrészes dal:
https://youtu.be/xdXk1235Dlo
Ismerd meg a testedet:
https://youtu.be/uq7Wsm91Rb4

Mozgásos játékok
testrészek+hagyományos
dobókockával.

Liliom a tenyere.
Akinek a szeme kék,
Takarója a nagy ég.
Akinek a szeme zöld,
Puha ágyat vet a föld.

Képek, tárgyak
csoportosítása
érzékszevek
szerint

Minek a hangja?
https://youtu.be/HO-4wuM79AI

Képalkotás fújással
Test
körberajzolása

Saját (csoport) mese készítése
testrészeket bemutató kártyák
segítségévelÉrzelemkártyák – játékok
Játékok testrészekkel: a „Lepke,
lepke….című dalra
Kisebbek: nyitott szemmel
Nagyobbak: csukott szemmel

Találóskérdések:
Két szomszéd lakik egymás
mellett,
mindenkit látnak, csak egymást
nem láthatják.
Ha tükörbe pillantasz,
megtalálod.

Ritmusgyakorlatok

Zenehallgatás:
Mesés hangszerbemutató (részlet)
https://youtu.be/hR6gml3Q8fg

https://youtu.be/FY2TFT6isDY
Halmazképzés
Budapest Fesztiválzenekar:
https://youtu.be/kxSyAFyMg7E
részlet, Brahms Hungarian Dance
No. 5.

Ízérzékelés:
édes, savanyú,
keserű

Fehér, kicsi, kopogó,
nem sokáig maradó,
illeg-billeg, meglazul,
jön a másik és kihull.

https://youtu.be/r4E_uU83TG4

Csúszik, mint a csiga bőre,
tiszta lesz a kezed tőle.
Hogyha vizes, nagyon habos,
minden holmit tisztára
mos.

Illatok
Pár: páros szerveink, testrészeink
Testrészek dala:
https://youtu.be/DLwmlihdQZ4
Játékok:
https://learningapps.org/6517217
https://learningapps.org/9997740

Figyelem, szókincsbővítés a testrészek
csoportosítása során

Téri tájékozódás, testséma
fejlesztése, testtudat, testhatárok

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
Auditív memória
Türelem
Nyelvi kifejezőkészség
Verbális fejlesztés

