Tevékenységi tervek

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: Kezdődik az Új Év!
.A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022. január 3-07.
A projekt tervezett indító élménye: Karácsonyra kapott játékok kibontása
A projekt várható lezáró élménye: A heti mese bábozása

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: ismerkedjenek meg az újévhez kapcsolódó
szokásokkal, bővüljenek ismereteik az idő múlásáról
A projekt során megvalósítandó feladataink: helyes időbeli viszonyítások kialakítása, új ismeretek
nyújtása, a meglévők rögzítése, szókincsbővítés, ismerkedés a hajtogatás technikájával, beszélgetés az
újévhez kapcsolódó néphiedelmekről
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: figyelem, vizuális észlelés, testséma, énkép,
keresztcsatornák fejlesztése, téri tájékozódás, szem-kéz-láb koordináció, összefüggő
beszéd,koncentráció, kudarctűrés, reakcióidő,nagymozgások, számolási képesség, emlékezet, szociális
képességek, gondolkodás, kitartás, türelem

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

Nagyok:
Ágyneműhajtogatás, segítségnyújtás az ágyazásban.
Öltözőszekrények, ruhaneműk rendben tartása.
Önkiszolgálás étkezésnél, mosdóhasználatnál, öltözésnél.
Terem és udvarrendezés.
Egyéni megbízatások teljesítése.
Segítségnyújtás a kisebbeknek.
Virágöntözés
Kicsik:

+

Játék után az eszközök elpakolása.
Önkiszolgálás az étkezésnél (öltözködésben, tisztálkodásban
differenciáltan)
Ruhaneműk, cipő tárolása a megfelelő jellel ellátott öltöző szekrényben

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

A karácsonyra kapott új játékokkal való ismerkedés, játszás
Bogyó és Babóca Évszakok társasjáték játszása
Labdagurítás közben a hét napjainak rögzítése
Melyik évszakban születtél?
Cselekvés mutogató. melyik napszakban csináljuk?
ellentétpárok sorolása
Ismerkedés a naptárral
Formakirakó lencsével
Lencseválogató

Külső világ tevékeny
megismerése
•

•

Alapvető környezet és
természetvédelmi
ismeretek
matematikai
tapasztalatok,
matematikai játékok

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Népszokásokkal, néphagyományokkal való ismerkedés az újév jegyében
Szerencsehozók: malac, patkó, lóhere, kéményseprő, lencse
Sertés felismerése képről, hangja, jellemzői, felhasználása, életmódja
Lencse felhasználása
Hét napjainak gyakorlása
Évszakok jellemzőinek sorolása rögzülés szempontjából
Hányan jöttünk óvodába?
Számlálás az ujjak segítségével
Sorszámnevek gyakorlása, rögzítése
Halmazképzések
Mi történt a téli szünetben?
Mit kaptál karácsonyra?
Mese: A három kismalac és a farkas

Devecsery László: Évszakok
Újévi köszöntő. Kicsi vagyok…
Anyanyelvi játék: Vacog a fogunk
Mese bábozása

+

Rajzolás,

Malacfej készítése papírtányérból festéssel, ragasztással /kicsik/

festés,
mintázás,
kézimunka
Malacfej hajtogatása /középsősök/

Lóhere nyomdázás félbevágott paprikával
Szabad rajzolgatás

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

Akadálypályán való nagymozgás fejlesztése
Malacfarka fogó játék
Jégfogó
Szoborjáték

Csicseriborsó, baba, laencse…./új dal/
Itt a köcsög…/új énekes játék/
Aki nem lép egyszerre…/ism./
Lassan jár a csigabiga…
Hej Gyula…/ism./
Motívum tanulása: térdütögetés mondókára
Zh.: Egy kis malac….

