Az idő Király birodalmában
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022. 01.03.-14.
A projekt tervezett indító élménye: „Adjon Isten minden jót, ez új esztendőben, amit kérünk, legyen meg,
mitől félünk, mentsen meg, ez új esztendőben…”
A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Gyermekeink szerezzenek érzékletes tapasztalatokat az idő
múlásáról, emlékeik felelevenítésével és a történések képi megjelenítésével. Alkotásaikban jelenítsék meg a
tél aktuális jegyeit. Ismerkedjenek az újévi szokásokkal, hagyományokkal.
A projekt során megvalósítandó feladataink: Legyenek képesek életkoruknak és képességeinknek
megfelelően megfogalmazni az évszakok legjellemzőbb jegyeit.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: megfigyelőképesség, szerialitás (időbeli sorrendiség),
feladattudat, feladattartás, analízis, szintézis, figyelem-koncentráció
Beszédalkotás, mondatszerkesztés, csoportkohézió, emlékezet, felidézés, reakciógyorsaság.
Munka jellegű
tevékenységek

Játék
Játék feltételeinek biztosítása

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

Külső világ tevékeny
megismerése

Csoportszoba rendezése, díszítések átrendezése, cseréje
Eszközök előkészítése, elrakása, játékok átrendezése, elpakolása.
Önkiszolgálás, naposi feladatok.
Madáretetők, madáreledelek (magok) kihelyezése az etetőkbe.
Téli holmik, ruhák elrakása, kesztyűk, sálak, sapkák megfelelő helyre pakolása.
Órás könyvek nézegetése, régi órák kipróbálása
Játék órával való ismerkedés
Téli saját készítésű játékok:
Évszakos képkirakó, hóember összerakó,
Ruha válogatós
Évszak társas játék
Te melyik évszakban születtél?
„Adjon Isten minden jót az új esztendőben” Az új esztendő fogalma, miért múlik, hogyan
telik? Miért múlik és hová megy?
Az idő gyermekei: Évek, hónapok, napok, hetek

• Alapvető környezet
és természetvédelmi
ismeretek

• matematikai
tapasztalatok,
matematikai játékok

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka
Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Ki melyik évszakban született?
Időmérő eszköz készítése az idő múlásához: Zsebóra.
Ujjak segítségével számoljuk a gyermekek éveinek számát
A nagyokkal az óra számlapján megfigyeljük a számokat
A különböző időmérő eszközeink segítségével figyeljük meg az idő múlását: Falióra,
stopper, metronóm

Papírtányérból óra készítése , vágással, ragasztással
Újévi szerencsehozó malac készítése
nagyoknak: papírtányér festéssel, vágással, ragasztással.
kicsiknek ujjbegyfestéssel, mintázással

Mese:
Weöres Sándor: Újj-é-vi mese (verses mese)
A három kismalac és a farkas
Csipkerózsika
Holle Anyó
Marék Veronika: Tegnap, ma holnap.
Lelkes Miklós: A kakukkos óra születése
Zdenék Miller: A kisvakond órája
Vers:
Láng Etelka: Az óra
Csanádi Imre: Hónap soroló
Napsoroló mondókák

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

Hol a kismalac farka? -fogójáték
Mozgás gyorsasága-lassúsága, önszabályozás, a futó-fogójátékok közben.
Séta, futógyakorlatok időmeghatározással
Szoborjáték órával
Tik-tak-tik-tak jár az óra
Napjaim ki a házból: Hetes fogó a hét napjaival
Mondókák: Újévi köszöntő: Adjon Isten minden jót, Adjon Isten szép vetést Napsoroló
Énekek:
Adjon Isten minden jót, ez új esztendőben…
Négy vándor jár körbe-körbe…
Aki nem lép egyszerre…
Zenei képességek: Egyenletes lüktetés, ritmus, ismerkedés a metronómmal, különleges
dallamok, saját dallamok kitalálása a színes hangokkal s a kézi harangkészletünkkel.
Zenehallgatás: J.S:Bach: Parasztkantáta (részlet): Üdv rád és házad népére…
J Strauss II. Pezsgő Polka, op.211; Kék Duna Keringő.

