Tevékenységi tervek

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: Utazás az idő szárnyán
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022. 01.03-14.
A projekt tervezett indító élménye: Évszakfa készítés
A projekt várható lezáró élménye: Kirándulás, szánkózás

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: A változás és az állandóság érzékeltetése, az évek, a
hónapok, hetek, napok múlásával.
A projekt során megvalósítandó feladataink: Az idő elmúlásának érzékeltetése tapasztalati és
cselekvéses úton.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Emlékezet, beszéd, kifejező képességek
fejlesztése, fimommotorika, szem-kéz koordináció, nagymozgások fej., szókincs, ritmusérzék fej.

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a
megvalósítás: Munka jellegű
tevékenységek

Játék

Terem rendezés
Önkiszolgáló munka
Segítség nyújtás a kisebbeknek, ill. felnőtteknek
Egyéni megbízatások teljesítése
Hósöprés
Párosító ügyességi játék cipővel, kesztyűvel
Évszakos társas játék

Játék feltételeinek
biztosítása
• (ötletek a játék
tevékenység
megsegítéséhez,
kiegészítő eszközök
készítése)
Külső világ tevékeny
megismerése
• Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek
• matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

Füle, farka játék
Képkirakó
Mi változott meg?
Igaz. hamis játék
Új játékok szabályainak rögzítése
Hóangyal készítés az udvaron

Az idő érzékelése és észlelése az egyik leglassabban,
legnehezebben kialakuló képesség, mely jó, ha az óvodáskor
végére megalapozódik. A gyerekek időészlelése még leginkább
személyes élményein keresztül válik megfoghatóvá.
A heti és napi ritmus segíti a gyerekek időészlelésének fejlődését,
nem korlátok közé szorítja, hanem segíti, támogatja abban, hogy
eligazodjék a világban, az időben és biztonságérzetet ad a
számára. Az évszakok jellemzőit folyamatosan tapasztalják és
ha a sok tapasztalatot rendszerezzük akkor tudássá válnak.
Az idő múlása, évszakok körforgása. Hónapok, a hét napjainak
megnevezése. Ismerkedés a tegnap, ma, holnap, volt, van lesz
fogalmával.
Halmazok létre hozása
Halmazok bontása részhalmazokra
Számlálás, sorszám nevek.
Mese: Pataki Edit: Mese a négy testvérről
Évszak tündérek és a tizenkét hónap
Versek: G. Joó Katalin: Hótündérke
Lengyel Ferenc: Négy vándor
T. Nagy Sándor: Bolondos mondóka
Fésűs Éva: Évszakok
Találós kérdések évszakokról
Négyévszak fa
Kedvenc évszakom (színesceruza rajz)
Olló használat gyakorlása
Gyurmázás

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

Járó, futó gyakorlatok
Gimnasztika babzsákkal
Célbadobás babzsákkal
Széktorna
Páros gyakorlatok
Mozgás zenére

Mondóka: Varjú károg, fúj a szél…
Madarak voltunk…
Mese, mese mátka…
Énekes játékok: Iglice szívem, iglice…
Mély kútba tekintek…
Elvesztettem páromat…
Tekereg a szél …
Zenehallgatás: Négy vándor
Csajkovszkij: Diótörő- Hópelyhek tánca

