Tevékenységi tervek

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: Vendégünk a tél
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022 január 10-28.
A projekt tervezett indító élménye: Marék Veronika: Kippkopp a hóban/mesehallgatás
A projekt várható lezáró élménye: Az elmúlt időszak összegzése (minden, amit a télről tanultunk)

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: A gyerekek szerezzenek tapasztalatokat a téli
évszak jellemzőiről. Felismerjék az időjárás és öltözködés összefüggéseit. A középsősök ismerjék az
évszakokat és a hét napjait. Tudjanak időben tájékozódni napszakoknak megfelelően. Figyeljék meg
a víz halmazállapot változásait. Kialakuljon felelősségérzetük a madarak téli etetése nyomán.
A projekt során megvalósítandó feladataink: A téli évszak jellemzőit felismerjék, felsorolják.
Tudjanak különbséget tenni az ősz és a tél között.
Ismerjék a téli ruhadarabokat megnevezését.
Értsék meg az időjárás és öltözködés összefüggéseit.
Tudjanak tájékozódni az időben. Ismerjék az évszakokat és főbb jellemzőiket.
A nagyok ismerjék a hét napjait és értsék a tegnap-holnap kifejezéseket.
A napszakoknak megfelelő tevékenységeket meg tudjanak nevezni.
Vizsgálódjanak a hóban. Kísérletezzenek a vízzel. Tapasztalatokat gyűjtsenek a hőmérséklet és a víz
halmazállapot változásának összefüggésére.
Beszélgetés a nálunk telelő madarakról. Testük felépítéséről, táplálékukról, téli etetésük
fontosságáról.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: megfigyelés, emlékezet, figyelem, vizuális
észlelés, testséma, testtudat kialakítása, keresztcsatornák fejlesztése, téri tájékozódás, időrendi
tájékozódás, szem-kéz-láb koordináció, szimmetria, beszédértés, taktilis érzékelés, logikus

gondolkodás, koncentráció, kudarctűrés, nagymozgások, számolási képesség, szociális képességek,
kitartás, türelem, hallásfejlesztés, ritmusfejlesztés.

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

Nagyok:
Ágyneműhajtogatás, ágynemű lehúzása, segítségnyújtás az ágyazásban.
Öltözőszekrények, ruhaneműk rendben tartása.
Önkiszolgálás étkezésnél, mosdóhasználatnál, öltözésnél.
Terem és udvarrendezés.
Egyéni megbízatások teljesítése.
Segítségnyújtás a kisebbeknek.
Kicsik:
Játék után az eszközök elpakolása.
Önkiszolgálás az étkezésnél (öltözködésben, tisztálkodásban
differenciáltan)
Ruhaneműk, cipő tárolása a megfelelő jellel ellátott öltöző szekrényben
Madarak etetése

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

Ruha cserebere (mi változott meg a társad öltözékén?)
Ruhapárosítás (cipő-, kesztyűpárosítás)
Elveszett ruhaneműk keresik gazdájukat
Jár a cipő jár…(cipő adogatás, amíg minden cipő vissza nem ér a
gazdájához)
Dínom, dánom dobot vernek…(Kinél van a cipő?)
Nyomok a hóban:
- hóangyal
- lábnyomok vizsgálata
- botrajz
Játék a jégkockákkal

+

+

Vizsgálódás nagyítóval (hópehely szerkezete)
Találd el a hóembert! (célbadobó játék)
Évszak kirakó
Évszak társasjáték
Képkirakó magokkal
Eleséggyűjtő (csipegetés csipesszel)
Hová bújt a kismadár? (Kövesd a madár lábnyomát!)
Fonalfűzés
Gombok válogatása, felfűzése
Mutasd a mondott testrészt! A hópehely ráesett a …..
Külső világ tevékeny
megismerése
•

•

Alapvető környezet és
természetvédelmi
ismeretek
matematikai
tapasztalatok,
matematikai játékok

Téli megfigyelések:
- látszik a leheletünk
- fagyott a föld
- befagytak a tócsák
- rövidebbek a nappalok, hamarabb besötétedik
- havazás, havas eső, jégcsap
- alszik a természet
Évszakok jellemzői, összehasonlításuk
A hét napjai /középsősök
Napszakok tevékenységei (reggel, délelőtt, délben, délután, este, éjszaka)
Egy napom időrendi történései képek segítségével
A víz halmazállapot változásai
Hogyan öltözünk télen? Mik tartoznak bele a téli ruhatárunkba?
Miért öltözünk melegen télen?
Testrészek megnevezése
A kéz ujjainak megnevezése
Ismeretek a madarakról
Képek nézegetése itthon maradt madarakról
A cinke
Madarak téli etetésének fontossága
Kinek a leghosszabb, legrövidebb a sálja?
Ruhaneműk párosítása
Halmazok képzése ruhaneműk segítségével
Ki tudott nagyobb hógolyót gyúrni?
Ki csúszott messzebbre a positepsivel?

Gombok válogatása szín, méret, forma szerint
Irányok (fölött, mellett, mögött, alatt, között)
Rajzoljunk hógolyót egymás hátára! (hány hógolyót rajzoltam?)
Cselekmények elhelyezése az időben

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Mesebőrönd: Varga Katalin: A kesztyű /bábozás
Marék Veronika: Kippkopp a hóban
A három kismalac és a farkas
Kányádi Sándor: Aki fázik…/vers
Balla Piroska: Köszöntő mondóka
Itt az új év, megérkezett,
Ajándékot hoztam neked.
Hüvelykujjam egészség,
Mutatóujjam békesség.
Középső ujjam boldogság,
Gyűrűsujjam vidámság.
a kisujjam szeretet.
odaadom mind neked.
Jónás Orsolya: Mese a hóemberről, aki barátokat keresett
Gazdag Erzsi: Hóember
Udvarunkon, ablak alatt
álldogál egy fura alak;
hóból van a keze-lába,
fehér hóból a ruhája,
hóból annak mindene,
szénből csupán a szeme.
Vesszőseprű hóna alatt,
feje búbján köcsögkalap.
Kovács Barbara: Hógolyó mondóka
Amikor a hóba nyúlok,
mindig egy új golyót gyúrok.
Túl sok golyót gyúrtam lefagy már az ujjam.
Mégis gyúrom rakásra,
készülök a csatára.
Gyűjtőfogalom: ruhanemű
Szókincsbővítés: öltözék, kendő, fejsze, balta
Ellentétpárok
Madármama hívja gyermekét /hangfelismerés
Madarak hangjának utánzása
Találós kérdés:
Hó a karom, hó a fejem,

hóból van a lábam, kezem.
Orrom répa, szemem szén,
mond meg, hogy ki vagyok én? (hóember)
Állítsd időrendi sorrendbe a képeket! Mesélj róluk!

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

Hóember kombinált technikával
Főzött gyurmából hóember formázás (gömbölyítés technikája)
Gomb felvarrás
Gombokból nyakláncfűzés
Hópehely vágás
Téli fa ragasztással, festéssel

Évszakfa
Filcmadár hajtogatás

Madáretető vágás, ragasztás színezés

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Csúszkálás a havon
Hóember építés
Hógolyó gyúrás, hógolyó csata
Séta a téli természetben
Mozgásos játékok:
- Hógolyó (papírgolyó) adogatás
Jár a labda jár, kézről-kézre jár,
nem ejtjük ki a kezünkből, így adjuk tovább.
Száll a labda száll, ide-oda száll,
fiúk-lányok szaladjatok, mert még eltalál.
(A mondóka végén, akihez a hógolyó kerül, megcélozza elfutó társait.)
- Célbadobás kislabdával
- Madarak a fészekbe
- Eleséggyűjtés
- Veréb (vállfogás)-varjú (karok oldalsó középtartásban) futó
játék
- Farokfogó
- Jégfogó
- Hógolyó (labda) táncoltatás ernyővel
Gimnasztika karikával
Ugróiskola
Gurulás hossztengely körül
Léglabda gurítás akadályok között
Labdagurítás társnak
Labda dobás-elkapás

Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

Ég a gyertya ég… dúdolás alapján dalfelismerése
Artikulációs szájtorna
Hangszabályozás-/Halk és hangos éneklés közötti különbség érzékeltetése
Ritmusvisszhang
Hol ketyeg az óra?

Ritmusgyakorlat: Ádámnak volt 2 fia…
Hóembernek se keze, se lába…/dal
Hull a, hull a hótenger…/dal
Betemetett a nagy hó…/dal
Iglice szívem, iglice…/dal
Csicseri borsó bab lencse…/ism.
Ennek a kislánynak…/párválasztó
Madarak voltunk…/kiszámoló
Előre jobb kezedet…
Motívumok tanulása: nyit-zár lépés tanulása, majd haladás a lépéssel

