Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz

A projekt címe: A megtisztulás és a kívánságok hete
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.november 22-26.
A projekt tervezett indító élménye: Az ősz utolsó hete vár ránk. Mesélünk az őszi jeles napokat záró
Katalin és András napjának szokásairól, melyek a régmúltból erednek és ha fel nem elevenítjük,
bizony a feledésbe vesznek.
A projekt várható lezáró élménye: Adventi koszorú kötés

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink:. Megismerni a népi hagyományokat, a
jeles napokhoz kapcsoltan beszélgetni azokról az eseményekről (disznóvágás), melyek egykor falun,
az élet körforgásának részei voltak. Összehasonlítjuk a ma világának eseményeivel, vajon létezik-e
jelenünkben ilyen történés az emberek életében.
Készülünk az adventre, elkészítjük koszorúnkat, mely az elkövetkező időszakban központi
szerepet kap majd!
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: finommotoros koordináció, megfigyelőképesség,
segítőkészség, vizuális kifejezőkészség, téri tájékozódás, testtudat, testkép érzékelése, kinesztézia
(saját mozgásunk érzékelésének) fejlesztése.

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)
-

-

Rendet teremtünk szobánkban, segítünk Reni néninek
port törölni, virágokat lemosni, hogy adventre
meseszép legyen környezetünk.
Maga után mindenki söpröget az öltözőben, mert a
sáros időszak beköszöntével akad tennivaló bőven

-

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

- a játékos polc rendszerezése közben előkerülő társasok
elemeinek leltározása, a hiányos játékok újragondolása – mit
lehetne velük játszani?
- Kedvenc játékok válogatása!
- Puzzle ellenőrzés- képek kirakása ellenőrzés céljából!
- Logico játék minden tanköteles korú gyermek keressen olyan
táblát, ami izgalmas számára

Külső világ
tevékeny
megismerése
• Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek
• matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

-

Az időjósló mondás fordítottja is igaz, vagyis ha Katalin
napkor esős, enyhe idő van, akkor Karácsonykor fagyni fog,
vagyis szép fehér Karácsony várható.
-

-

-

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Rajzolás,
festés,

Katalin napi hiedelmek: - „Ha Katalin kopog,
Karácsony locsog” –így tartja a népi időjóslás.
Vagyis ha november 25-én fagy, akkor Karácsonykor
esős, latyakos idő várható.

András napján egykor megkezdődött a disznóvágás.
ekkortájt érkeztek meg a hideg napok, amikor már
elállt a levágott hús. Beszélgetésünk során egyéni
élményeket elevenítünk fel a témában
Mesénkhez kapcsolódóan megfigyeljük, hogy
házaink teteje miből készül. Beszélgetünk más
népek lakóházairól is (eszkimó jégkunyhó, törzsi
nádkunyhó, indián sátor, felhőkarcoló…)
Ismerkedés Tóbiással a kakassal
Látogatás és alkotás a Magyar Nemzeti Galériábaállati jó program (csak a tanköteleskorú gyerekek)
A Télapó kesztyűje című mese dramatizálása

Heti mondóka: Aki fázik vacogjon, fújja körmét topogjon!...
Aki fázik, vacogjon,
fújja körmét, topogjon,
földig érő kucsmába,
burkolózzék bundába,
bújjon be a dunyhába,
üljön rá a kályhára mindjárt megmelegszik
Heti mese: A kisegér, aki elhozta a karácsonyt, A három
kismalac, A didergő király
Heti vers:.Éj mélyből fölzengő….
Drámajátékok: Szóvonat, állóképek, tükörjáték párban,
vakpostás
-

levél a Télapónak!

mintázás,
kézimunka

Festéssel, rajzolással, ragasztással , hajtogatással
készülő levelek készítése! Önálló szabad vizuális
tevékenység lehetőségének megteremtése!
-

boríték hajtása és díszítése! A címzett megjelölése
rajzzal a boríték jobb középső részén, illetve bal felső
sarokban a feladó jelének megrajzolása!

-

viaszpecsét a lezárt borítékra

-

Almás kókuszos zabpelyhes golyó készítése a koszorú
kötésre!
4 közepes alma
100 gr zabpehely (aprószemű)
100 gr kókuszreszelék
3ml folyékony édesítő
egy teáskanál kakaópor (keserű lehet tőle, ha sokat
teszel bele)
Almát meghámozod, lereszeled a reszelő nagylyukú
részén, mehet bele minden, jól összedolgozod, kis
golyókat formázol belőle (ha akarsz teszel meggyet a
közepébe), és kókuszba hempergeted.

Mozgás

- szem-kéz és szem-láb koordinációt fejlesztő
gyakorlatok, labdagyakorlatok és egyensúlyozó

• a mindennapos
testmozgás
játékai, feladatai

játékok, nyújtó gyakorlatok a jógakártyák
segítségével
- kedvenc mozgásos játékok (a gyerekek
kívánságai)
- relaxáció és légzőgyakorlatok

Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc

-

Mikulás váró dalok bevezetése: Hull a hó, hull a hó
mesebeli álom…, Szent Miklós a hulló hóban…,
Mikulás Mikulás kedves Mikulás…, Adventi hírnök
friss fenyőág…Cseng a csengő csingiling…

Reflexió

