A projekt címe: „Pillekönnyű lepkeálom tovaszárnyal héthatáron”
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.03.28-04.01.
A projekt tervezett indító élménye: Nagycsoportos előadás a pillangókról
A projekt várható lezáró élménye: Séta a mezőn
A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Tapasztalatszerzés közvetlen
megfigyeléssel, a külső világ felfedezése. A környezet és a természet megismertetése,
megszerettetése és védelme. Közös élmények és ismeretek megtapasztalása. A közös játék
örömének kialakítása. Az észlelés és érzékelés és a figyelem fejlesztése.
A projekt során megvalósítandó feladataink: Tavaszi virágokról, kerti munkákról ismereteik
bővítése, új ismeretek nyújtása. A tavaszi virágok megismerése, megnevezése, a virágokról való
ismereteik, tudásuk bővítése, rendszerezése. Természethez fűződő pozitív viszony erősítése.
Természetvédelemre, környezettudatosságra nevelés.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek: ok-okozati összefüggések, szociális
képességek fejlesztése közös tevékenységekkel, szókincsbővítés, nagymozgások fejlesztése,
megfigyelések a természetben, összefüggő beszéd fejlesztése az átélt élmények elmondásával,
kreativitás fejlesztése, fantázia fejlesztése szabad önkifejezés, alkotás közben.
Munka jellegű
tevékenységek

Teremrendezés
Segítség nyújtása a kisebbeknek
Eszközök előkészítése, elrakása, teremrendezés
Témához kapcsolódó képek, könyvek gyűjtése
Egyéni megbízatások teljesítése

Játék
Játék feltételeinek
biztosítása

A szabad játék feltételeinek biztosítása
A szabad levegőn való játszás feltételeinek biztosítása
Színes képes könyvek nézegetése a pillangókról
Pillangós memóriakártya
Bogarak és társaik, könyvnézegetés

Külső világ tevékeny
megismerése

Sétánk során a tavaszi időjárás megfigyelése

•

Tavaszi virágok keresése a környező erdőnkben, kertekben. Pillangók
keresése az óvoda udvarán

Alapvető
környezet és
Pillangók fejlődési szakaszainak megismerése – szemléltető eszközök
természetvédelmi
segítségével
ismeretek
Mi a haszna? (bogár, rovar, puhatestű, kétéltűek: Pl. katicabogár,
csiga, lepke, béka, sáska, krumplibogár, méh stb…)
A pillangók táplálkozási szokásainak megismerése

Milyen pillangót ismersz? – kártyák segítségével a pillangó fajták
megismerése
A fejlődési szakaszok elkészítésével a sorrendiséget gyakorolása
Pillangós képek nézegetésével a különbségek, tulajdonságok
felismerése, összehasonlítás, párkeresés
Virágmagok, hagyma ültetése, gondozása

•

matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

Szín, forma felismerés, szín és minta azonosítása
Válogatások, sorba rendezések,
Számlálás gyakorlása, sorba rendezések
Rész-egész viszony, figyelem fejlesztése
Analízis-szintézis, összehasonlítás, általános logikai műveletek

Hogyan születik a pillangó?

https://youtu.be/0zkcPGHFZP4

Nagyobbaknak, felnőtteknek:
https://youtu.be/PlnztSsQJaw
Verselés, mesélés

•

anyanyelvi játékok

•

beszélgető kör

•

drámajátékok

A három pillangó

https://youtu.be/hA5XBko72qU

Eric Carle: A telhetetlen hernyócska
Mentovics Éva: Lepkeálom
Bodzabokor rejtekén
szundikál egy csepp legény.
Szivárványszín csipkeinge
pilleporral van behintve.
Tücsökzene elringatja,
virágtányér ring alatta.
Pillekönnyű lepkeálom
tovaszárnyal héthatáron.

Rajzolás,
festés,

Pillangók és katicabogarak fejlődési

mintázás,

szakaszainak megismerése

kézimunka
https://hu.pinterest.com/pin/333196072433405621/

Zsenília pillangó hajtogatása

Festés fonállal

Mozgás

•

a mindennapos
testmozgás
játékai, feladatai

Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc

Célbadobás, gurítás
Labdapattogtatás (nagyoknak)
Labda feldobása-elkapása (kisebbeknek)
Ki a házból mókuskák-fogójáték
Mozgás gyorsasága-lassúsága, önszabályozás, a futó-fogójátékok
közben
Séta, futógyakorlatok időmeghatározással
Szoborjáték
Tűz-víz-repülő pillangós változata
Lepke, lepke…
Reggeli harmat…
Mi szél hozott kisfutár?..
Dallamfelismerés, egyenletes lüktetés összeütve két kézzel, földön,
testrészeken, társukkal.
Zenehallgatás:
Joseph Haydn: Évszakok: Tavasz
https://youtu.be/40_5NMdHpQ8
Ministrins/ Lausanne:
https://youtu.be/RiybDZiTfhA

