Év múlik, évet ér, egymást hajtja négy testvér.

(2022. 01.03 – 01.22)

Játék

Mese-vers

Nyitott
mondatok:
Reggel, mikor
felébredtem, az
jutott az eszembe
…/ Tegnap voltam
…/ Most …/
Ebédre ettem...
stb.
Holnap, ha
hozzád indulok…
A résztvevők
körben ülnek. Az
első gyerek
mondja: „Holnap,
ha
hozzád indulok,
magammal viszek
egy bőröndöt." A
második gyerek
mondja: „Holnap,
ha hozzád
indulok,
magammal viszek
egy

Ténagy Sándor: Bolondos
mondóka
Hétfőn egy szem makkot
leltem,
kedden délben földbe
tettem,
szerdán este vödröt
vettem,
csütörtökön
megöntöztem,
pénteken csak
nézegettem,
szombaton már
büszkélkedtem,
s akár hiszed, akár nem:
vasárnap az én

Világ, amelyben élünk

Kézműves tevékenységek

Ének-zene, dalosjáték

Napszakok, - napirend
A hét napjai

- Nappal és éjszaka –
félbehajtott papírra.

Így ketyeg az óra….

A nagycsoportosok tanulják meg,
mikor születtek (év, hónap, nap)
Az idő elmúlásának felfogása:
elmúltam ....... éves
Amikor még kicsi voltam …..- képek
nézegetése

- WC gurigára fonal
tekerés, festékbe mártva
háttér festés, rá hold,
csillagok

Napszakok változásának
megfigyeltetése, sorrendiség
felfedeztetése
képek segítségével
Ismerkedés a naptárral
Az időmérő eszköz, az óra
bemutatása
Tevékenységek sorrendje
A most, később, majd, már, még,
akkor, idejében, tegnap, ma, holnap
fogalmak definíciójának tisztázása.
Hónapok és évszakok
összekapcsolása

- Óra készítés – falra, kézre
- Nap, hold – felületfestés

Hétfő, kedd, szerda …..
Az órák tánca:
https://www.youtube.com/watch?v
=Arn03CUb9j8

bőröndöt és egy
cipősdobozt." A
harmadik gyerek
megismétli a
bőröndöt, cipős
dobozt, és
hozzátesz
valamit. A játék
így folytatódik,
mindenkinek
pontos
sorrendben kell
elsorolnia, hogy
miket visz
magával. Aki
hibázik, zálogot
ad.
Kelj fel, Jancsi! –
Hány órára? –
Kilencre! –
Hogyan? –
Ugrálva
(guggolva,
tyúklépésben,
mászva,
lábujjhegyen stb.)
Mi jut eszedbe
róla
A gyerekeknek
arról kell beszélni,
mi jut eszükbe, pl.

tölgyfámról,
annak mind a tíz ágáról
száz szem makkot
leszedtem.

Számlépcső készítés

Hónapsoroló Január elől
jár, a nyomán február.

Halmazok rendezése számosság
szerint
elemek sorozatba rendezése
Sorozatok készítése

Március szántóvető,
április nevettető.

Értelmi képességek fejlesztése:
gondolkodás, emlékezet, figyelem,
ritmusérzék.
Anyanyelvi, verbális képességek

Május szépen zöldellő,
június nevelő, július
érlelő, augusztus csépelő,

Vizuális, taktilis percepció
fejlesztése

szeptember
gyümölcshozó, október
borozó, november télelő,

Értelmi képességek fejlesztése:
gondolkodás, figyelem,
emlékezet, megfigyelés,
reproduktív képzelet.

december pihenő

Finommotorika, szem-kéz
koordináció

Mindennapra egy mese:
Az óra
A csudaóra (népmese)
Zelk Zoltán: Hét nap

Értelmi képességek fejlesztése,
gondolkodás, figyelem.

Értelmi képességek fejlesztése: gondolkodás,
figyelem, megfigyelés.
Anyanyelvi, verbális képességek.
Feladattartás.

az estéről, az
éjszakáról stb..
Ellentétpárok:
nappal-éjjel,
tegnap-holnap,
gyorsan-lassan,
ritkán-gyakran

Érzelmi, akarati tényezék
fejlesztése, feladattartás.

Időrendiség fejlesztése
Auditív emlékezet
fejlesztése

Az idő fogalmának tudatosítása.
Akarati tulajdonságok fejlesztése figyelem
fejlesztéssel.

TEDD SORRENBE A KÉPEKET!

