Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz

A projekt címe: Adjon Isten minden jót!
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.01.03. – 2022.01.07.
A projekt tervezett indító élménye:
Élménybeszámolók után - Találós kérdés: Miből kezdtünk újat? (év)
A projekt várható lezáró élménye: Festett kép – téma tűzijáték, négylevelű lóhere

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink:
Farsang kezdete, jellemzőinek összegyűjtése, tudatosítása. A jó kedv megteremtése, hiszen hosszú volt a
szünet, nehéz a visszaszokás.
Új év – mi mindent lehet mérni, számolni az időben? Az idővel kapcsolatos fogalmak felelevenítése,
csoportosítása, tudatosítása

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:
Vizuális képességek (finommotorika, téri tájékozódás síkban, ragasztás technikája, szem-kéz koordináció,
azonosságok-különbözőségek). Gondolkodási képességek (emlékezet, figyelem, rövid és hosszú távú
memória), Matematikai tartalmú tapasztalatok (számlálás, irányok, matematikai fogalmak - több/kevesebb
síkidomok: háromszög, kör) Szókincsbővítés, fogalomalkotás. Zenei képességek (ritmusérzék, egyenletes
lüktetés átvétele, tartása tapssal, tiszta éneklés). Testi képességek (karizom, lábizom, hátizom, egyensúly,
tájékozódás térben). Szabálytudat alakítása, szociális érzék (együttműködés, egymásra való odafigyelés,
érzelmi intelligencia, egymás munkájának elismerése, egymás segítése)

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a
megvalósítás: -

Munka jellegű
tevékenységek

Önkiszolgáló tevékenységek (terítés, asztal leszedése), Naposi feladatok –
asztalnál ülés sorrendjében
Különböző megbízások, (pl. zsebkendős/gyümölcsös kosár hozása,)
Öltözködés, gondozási teendők (fésülködés), rendrakás a csoportszobában,
öltözőben,(homokozó) játékok elpakolása az udvaron. Ágyazás.
Szükség esetén könyvespolc, rajzasztal és babakonyha felelős választása.
Könyvespolc felelős (könyvespolc rendben tartása, a polc rendjének
ellenőrzése, a gyerekek figyelmeztetése a rend megőrzésére, és arra, hogy
vigyázzanak a könyvekre)
Függöny behúzó és összekötő felkéréses alapon – nagyok – tanulják a
csomókötést
Nagyok segítségül hívása a kicsikhez.

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

Külső világ
tevékeny
megismerése
• Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek

Szerencse játék:
Dobókockával dobunk, megtippeljük, hogy kevesebbet, többet
dobunk következőre
Találd ki melyik útvonalat rajzoltam le a levegőbe!

• matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Beszélgető kör (Indító élmény a mese):
Év, évszakok, hónap, hetek, napok, nappal/éjszaka
Miből mennyi van? Tudsz kevesebbet mondani?
Szerencse játék:
Dobókockával dobunk, megtippeljük, hogy kevesebbet, többet
dobunk következőre. Szigorúan csapat játék. Ha nem találja a másik
csapat adhat feladatot (guggolás, palacsinta, törpejárás, …)
Öregapó madarai (Hollós Róbert fordítása)
Messzi-messzi, hét városon s hetvenhét falun is túl, éldegél valahol
egy öregapó. Ennek az öregapónak van tizenkét madara, s mind a
tizenkettőt másképp hívják.
Mikor int egyet öregapó, elszáll három madara. Nyomukban kemény
fagy s vastag hótakaró támad.
Második intésére ismét három madár ered útnak. Röptükre olvad a
hó, a mezőn kidugják fejüket a virágok.
Harmadszorra is elrepül három, s amerre szállnak, az izzó mezőn a
parasztok aratják a gabonát.
Negyedízben is útra kél egy kis csapat: ködöt, esőt, hűvös szelet visz
magával.
Bizony furcsa madarak ezek. Négy szárnya van mindegyiknek, s
mindegyik szárnyban hét toll. Külön nevük is van ezeknek a
tollaknak. A tollak egyik oldala fehér, a másik fekete. Ha kiterjeszti
a madár a szárnyát, ragyogó világos lesz, ha összecsukja,
mélységesen sötét.
Találjátok ki, miféle madarak ezek!
(Az öregapó: az év. A tizenkét madár: a tizenkét hónap. Hármasával
repülnek, Mert egy-egy évszak – a tél, a tavasz, a nyár és az ősz –
három-három hónapból áll.
A madarak négy szárnya: a hónap négy hete, a hét toll pedig: a hét
napjai. A tollak fehér oldala: a nappal, a fekete: az éjszaka.)
A három kismalac

MONDÓKÁK
Bort, búzát békességet,
sötétségben fényeséget,
újesztendő újat hozzon,
régi jótól meg ne fosszon,
ki barát volt az maradjon,
ki elindult az haladjon.

Adjon Isten füvet, fát,
tele pincét, kamarát,
sok örömet a házban,
boldogságot hazánkban,
ebben az új évben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben,
Jobb időt, mint tavaly vót,
Ez új esztendőben!
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt,
Ez új esztendőben!
Aranyosi Ervin: Szilveszterkor
Engedjük el ezt az évet,
hozott rosszat, hozott szépet.
Az újat kezdjük tiszta lappal,
legyél boldog éjjel-nappal.
Kísérjenek szép emlékek,
amik szíved mélyén élnek.
A jövőtől újat várok,
boldog új évet kívánok.

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

patkó szegecselés – patkó formájú papír kirakása gombokkal
lencse bab válogatás
lóhere (körvonalának) kirakása pom-pomokkal, gombokkal

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás
játékai, feladatai
Akadálypálya állomások:
1.

patkolás – kézre zokni húzás
2. csutakolás – hosszú hajú lányok fésülése
3. abrakolás – etetéshez élelem gyűjtés
4. tereplovaglás-futtatás – kijelölt útvonalon futás –
-- hatból négy szín érintése, adott sorrendben
(Nagycsoportosok)
5. lovas bemutató – gátugratás

Kirándulás a lovardához

Ének, zene,
énekes
játék,
gyermektánc

A hajnali harangszónak…

https://www.youtube.com/watch?v=qLOP2welr5U
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben,
Jobb időt, mint tavaly vót,
Ez új esztendőben!
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt,
Ez új esztendőben!
Friss legyen a reménységünk, mint a hal a vízben,
irigyünknek, gyűlölőnknek ne jusson egy csöpp se!
Azért friss, jó egészséget, bort, búzát és békességet,
adjon Isten bőven az új esztendőben!

Most érkeztünk ez helyre,
most érkeztünk ez helyre,
a versemet énekemet,
mondom kedvemre.
Bőség szálljon e házra,
e háznak gazdájára!
Mind eljöttünk köszönteni
Újév napjára.
Táncolunk a gyerekek kedvenc zenéire

