Tevékenységi tervek

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: Itt a farsang áll a bál…
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.02.07-28.
A projekt tervezett indító élménye: Mi leszek a farsangon? Jelmeztervezés
A projekt várható lezáró élménye: Farsangi bál, Kiszézés
A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: A farsang télbúcsúztató, tavaszváró ünnep, sok
néphagyomány kötődik hozzá, jelmezes bálok, táncos mulatságok, busójárás, kiszézés.
A projekt során megvalósítandó feladataink: Ismerkedünk a farsangi népszokásokkal.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Ismeretek bővítése, megfigyelő képesség, képzelet,
gondolkodás, emlékezet fej., nagymozgások, ritmusérzék fej. finommotorika, kreativitás fej.,
Munka jellegű
tevékenységek

Játék
Játék feltételeinek
biztosítása
• (ötletek a játék
tevékenység
megsegítéséhez,
kiegészítő eszközök
készítése)
Külső világ tevékeny
megismerése

Terem, folyosó díszítése
Teremrendezés
Farsangi játékokhoz eszközök előkészítése, elrakása
Egyéni megbízatások teljesítése
Segítségnyújtás felnőtteknek, csoporttársaknak
Bohóc puzzle kirakó
Seprűtánc
Székfoglaló
Köles golyó evés villával
Tűzgolyó labdajáték
Színcápa
Tréfás versenyjátékok
Jelmez bemutató

Különösen várt esemény a gyermekek életében a farsangi időszak, melynek
kezdete vízkereszt, január 06.-a, és hamvazószerdáig tart, ami idén
február23.-ára esik.

• Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek
• matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

A farsang, a mókázásnak, a vidámságnak, a táncos mulatozásnak is helyet
adó népszokás. Ilyenkor a legizgalmasabb elfoglaltság jelmezbe bújni.
Ez az időszak megmozgatja a gyerekek fantáziáját, kreativitását. Egymás
után készülnek a farsang fő kellékei, a különböző technikákkal készült,
színes, ötletes álarcok, a játékukhoz barkácsolt kiegészítő eszközök,
valamint mókás dekorációk.
Ilyenkor valamennyi nevelési területünk, tevékenységünk ehhez a témához
kapcsolódik.
Előtérbe kerülnek a bolondos mesék, versek, népi gyermekjátékok, dalok is a
farsang hangulatát idézik.
Ismerkedünk a téltemetéssel, Kiszézéssel. (Mi is az a kisze? Böjti eledel,
savanyú gyümölcs, vagy korpa leves). Kisze bábot készítünk a többi
csoporttal együtt és közös énekléssel búcsúztatjuk a telet.
Matematika: hosszabb, rövidebb, ugyanolyan hosszú
Párosítás
Halmazok bontása részhalmazokra, különböző
tulajdonságok szerint.

Verselés, mesélés

Mese: Fésűs Éva: Pöttömke hóember lesz
Berg Judit: Farsang
Molnár K. Emese: Medvecukor farsangol
Ariadne Sweet: Katica farsangja
Versek: Sarkady Sándor: Farsang
Lévay Erzsébet: Farsang napján
Mentovics Éva: Csorduljon a jégcsap

• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

Jelmeztervezés, rajzolás, színesceruzával, zsírkrétával
Hajtogatás krepp papírból (boszorkány lépcső)
Festés szabadon
Olló használat gyakorlása
Bohóc készítés papír hajtogatás, ragasztás, vágás,
díszítés Álarc festés, díszítés

Mozgás

Mozgás zenére
Futás irányváltoztatással
• a mindennapos
Függeszkedés bordásfalon
testmozgás játékai, Tréfás versenyjátékok
feladatai
Ugróiskola
Célbadobás
Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

Mondókák: Azért varrták a csizmát…
Jer, jer kikelet…
Énekes játékok: Itt a farsang áll a bál…

Egy boszorka van…
Haj, ki kisze haj…
János úr készül…
Tekereg a szél…
A, a, a, a farsangi napokban…
Zenehallgatás: Gryllus: Maszkabál

