Nyuszi csoport

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: „Kerekecske-dombocska”
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022. 04.04- 2022. 04.14
A projekt tervezett indító élménye: A nyúl meg a sün (Grimm legszebb meséi)
A projekt várható lezáró élménye: Húsvéti tojáskeresés
A projekt során megvalósítandó feladataink: A húsvéti ünnepkör megismerése, az ünnephez
kapcsolódó hagyományok, szokások megőrzése, a tavasz jeles napjai, ünnepei, kommunikációs
képességek fejlesztése, a húsvéti időszakhoz köthető versek, mesék, történetek olvasása,
meghallgatása, dalok a tavaszról
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Belső képalkotás- és fantázia, kognitív
képességek, összefüggéskeresés, játékos matematika, logikai műveletek fejlesztése
összehasonlítással (kevesebb–több, alacsony-magas, kicsi-nagy…stb megállapításával), figyelem,
nagymozgások, szem-kéz-láb koordináció, keresztcsatornák, helyes eszközhasználat és
ceruzafogás, finommotorika, hallásfejlesztés, szerialitás, szociális kompetenciák, kommunikáció
(verbális, non verbális), szókincsbővítés, téri és síkbeli tájékozódás…

Munka jellegű
tevékenységek

•
•
•
•
•
•

önellátás, önkiszolgálás, önálló öltözködés
segítség tekintetében: -kérés, -elfogadás, nyújtás, megtapasztalása/megtapasztaltatása
csoport rendjének fenntartása, pakolás
tevékenységekhez szükséges átrendezésekben
való részvétel
pihenéskor az ágyak szét-, és összerendezése
ágyneműk önálló fel-, és lehúzása

•
•
•
•
•
•

Játék
Játék feltételeinek
biztosítása
•

(ötletek a játék

tevékenység
megsegítéséhez,
kiegészítő eszközök
készítése)

felelősi feladatok ellátása
zöldborsó folyamatos „gondozása”, a csírázás
elősegítése
tevékenységekhez használt eszközök kihordása,
elpakolása
kapcsolódó dekoráció elkészítése
a kis nyusziknak szóló húsvéti ajándékok
elkészítése
eszközök beszerzése
•
szabad levegőn tartózkodás és
játék – időjárás függvényében – a
lehetőségekhez mérten
•
a gyermekek önálló ötleteinek
segítése a szerepjáték során, „kellékes
kosár” a beöltözéshez
•
erdei séta, játék a természetben
talált dolgokkal (kövek, fadarabok,
termések), erdei kunyhó építése
•
társasjátékok (Memory, Logico,
Camelot, Találd ki, Túl az Óperencián…)
•
Nyelvi játékok (Hangkereső, Hol
hallod?, Kire/mire gondoltam?,
Varázsnyelv, Ellentét kereső…)
•
Élő memória (a gyermekek
személyesítenek meg egy-egy állatot és
közülük kell megtalálni a párokat)
•
Időjárás jelentés (szabadból és
képekről)
•
Mi változott meg?
•
Találós kérdések
•
Tojáskereső
•
Igaz-hamis
•
Eszközök:
- színes újságok
- rajzpapír
- festék
- só, liszt, víz
- ragasztó

-

Külső világ tevékeny

•

megismerése
• Alapvető környezet

•

és
természetvédelmi
ismeretek
• matematikai
tapasztalatok,

•
•

matematikai
játékok

•

•

•
•

csillám
tojástartó doboz
tollak
színes kartonpapír
natúr színű vagy fekete karton
papír
fekete, barna, vagy drapp fonal
olló
gyöngy és drót

A tavasz változásainak megfigyelése a
rendszeres erdei séták során (egyre
zöldebb az erdő, egyre több a virág, a rovar)
Időjárás jelentés (az időjárás megfigyelése
és tudósítása, mint a televízióban. Különböző
képekről beszéljenek a gyermekek- milyen
idő van a képen, mi van még rajta, miből
mennyi?... )
a tojás, mint fehérjeforrás, testünk,
csontozatunk fejlődében betöltött szerepe
Rovar megfigyelés az udvaron és a
kirándulások alkalmával rovarmegfigyelő
doboz segítségével
Virágok megfigyelése: milyen színű, milyen
illatú, pici/nagy, kerek/hosszúkás, stb…
Tetszik-e neked, ha igen, miért? Ha nem,
miért nem? Számolás, halmazképzés
virágokkal
Tanyasi udvar (házi és ház körüli állatokcsoportosítás) és húsvéti ételek
(képeskönyvek, IKT eszközök és
baromfiudvar látogatás)
Beszélgetés a tavaszi ünnepekről, húsvéti
népszokásokról
matematikai játékok a gyermekek által
behozott plüss nyuszikkal (melyikre
gondoltam, számlálás, számolás, relációk…)

Verselés, mesélés

•

Zelk Zoltán: A három nyúl (élmény mesélés az
általam készített mesebőrönddel, melyet a

•

anyanyelvi játékok

•

beszélgető kör

•

Benedek Elek: A király nyulai

•

drámajátékok

•

Móra Ferenc: A húsvéti tojások

•

Igyártó Zita: Az erdő ajándéka

•

Zsadányi Lajos: Kipp-kopp

foglalkozás végén felkínálok szabad játékra)

„Kipp-kopp
Mogyoró.
Tavaszt hív már
a rigó.
Kipp-kopp
Kalapács.
Jókedvű már
A kovács.
Kipp-kopp
kert alatt.
Róka viszi
A ludat.”

•

Végh György: Virághozó április
„Elmúlt a tél: itt a tavasz,
minden bokor újra éled
a földből a virágokat
előhúzzák a tündérek.
Április is segít nekik,
megáll minden kicsi fánál –
virágot tűz mindenhová:
tavasz van ott, merre járt már.”

•

Locsoló vers:
„Korán reggel útra keltem
Se nem ittam, se nem ettem
Tarisznya húzza a vállam
Térdig kopott már a lábam
Bejártam a fél világot
Láttam sok-sok szép virágot
A legszebbre most találtam
Hogy öntözzem, alig vártam
Piros tojás, fehér nyuszi
Locsolásért jár egy puszi!”

•

Anyanyelvi játékok (Hangkereső, Mit visz a
kishajó?)

•

Ajak és nyelvgyakorlatok (hangok utánzásával,
ügyelve a helyes artikulációra és arctornával)

•

Szókincsbővítés: cserfa, torzsa,
törzsök/tőke, keszőce/cibere…stb)

•

Szólások, közmondások1

•

Találós kérdések2

Rajzolás,

•

olló használat gyakorlása, montázs ragasztás

festés,

•

színes képes füzetek felhasználásával
bárány készítése karton és fonal
felhasználásával

mintázás,
kézimunka

•

tojás dísz só-liszt-gyurmából festéssel
díszítve

1
2

A projekt tervezet végén 1. sz. mellékletként szerepel
A projekt tervezet végén 2. sz. mellékletként szerepel

•

tojást tartó tyúk tojástartó kartonból
tollakkal és festéssel

•

Mozgás
•

a mindennapos

testmozgás játékai,
feladatai

gyöngy nyuszi fűzése

•
Járásgyakorlatok
•
Gimnasztika babzsákkal
•
Labdapattogtatás helyben és
labdavezetés
•
Ügyességi játékok (pl.: tojás
egyensúlyozása kanállal, csapatversenyben
bóják kerülgetésével, padon csúszva, illetve
egyensúlyozva…stb)
•
Szoborjáték különféle járásokkal
•
Nyuszi tojás gyűjtése csapatokban (A
gyerekek felsorakoznak a startvonalnál. A pálya végén
egy tojásokkal teli kosárka van. Odáig kell elugrálni,
kivenni onnan egy tojást, majd visszaugrálni. Az a
csapat győz, amelyik a megadott idő alatt a legtöbb
tojást gyűjti.)

•

Nyuszi fogó (a nyuszik ugrándoznak a mezőn,

amikor jön a vadász, gyorsan be kell ugrálniuk a
házukba)

•

Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc

•
•
•
•

Kirándulás az erdőben

Hová mégy te kis nyúlacska (dallambújtatással és
halk-hangos variációban)
Én kis kertet kerteltem (nagymozgással kísérve)
Hol jártál, báránykám?
Nyuszi fülét hegyezi (mondóka- itt egyenletes
lüktetés és a ritmus gyakorlása, először egyszerre, majd
két csoportra bontva, ahol az egyik csoport az
egyenletes lüktetést érzékelteti dobbantással, a másik
csoport pedig a ritmust tapsolja)

•
•
•

Adott ritmus visszatapsolása
Szervusz kedves barátom (táncmozdulatokkal is)
Zenehallgatás:
- Erdő szélén házikó
- Gryllus Vilmos: Locsoló

MELLÉKLETEK:
1. számú
SZÓLÁSOK, KÖZMONDÁSOK

Derült meleg húsvét napja, meglátszik ősszel a gazdán.
(Jó termés lesz)

Fehér karácsony, zöld húsvét.
Fekete karácsony, fehér húsvét.
Kellemes, mint húsvét napján a keszőcze (cibere)
(Keserves, nem kellemes)

Meglesz a törökök húsvétján.
(Soha)

Szelíd, mint a húsvéti bárány.
(Békés, jámbor ember)

Sok húsvéti bárányt megevett.
(Eljárt fölötte az idő)

Szegény húsvét napján is fekete vasárnapot ül.
(Szegény háznál ünnepnap sincs lakoma)

El nem éri a húsvéti bárányt.
(Nem éri meg a tavaszt)

Olyan, mint a hímes tojás.
(érzékeny, sértődős)

Olyan szép, mint az írott tojás.
(Nagyon szép)

Piros tojásból kelt.
(Feltűnően szép)

Úgy bánik vele, mint a hímes tojással.
(Vigyáz rá)

Sokszor húzta nagy böjtben a törzsököt (tuskót, tőkét)

(Régóta vénlány már)

Annyit tud valamiről, mint nagypéntek a disznótorról.
(Semmit sem tud)

Hallgat, mint nagypénteken a harang.
(Egy szava sincs)

Nagypénteken esküdtek.
(Nem házasságban élnek)

Még akkor Jézus a földön járt.
(Nagyon régen volt)

2. számú
TALÁLÓS KÉRDÉSEK
•

Szőrmebunda – zöld selyem, kint terem a réteken.
Prémjét szellő fésülgeti, ráhever, aki teheti.
Földanyánkat öltözteti, tehén, kecske lelegeli. (Fű.)

•

Én vagyok az első tavaszi virág, hófehér ruhám a hó alól kandikál. (Hóvirág)

•

Bokrok alján meghúzódok, kerek levél mögé bújok.
Lila szirmaim kibontom, elárul majd az illatom. (Ibolya)

•

Sárga berek, sárga alkony, sárga virág nyit a parton,
s mintha pletykás tündér volna, hírül adja: itt a gólya. (Gólyahír.)

•

Erdőn-mezőn láthatod, meg is csíp, ha megfogod.
Feje mákszem, hasa bors,
lába vékony, mint a cérna,
s be szorgalmas, fürge, gyors! (Hangya.)

•

Pettyes hátam, hártyás szárnyam,
levéltetűt eszem bátran. (Katicabogár)

•

Ismerek egy tarka házat, benne lakik szarvas állat.
Bármerre jár völgyön-hegyen, házikója vele megyen. (Csiga)

•

Hosszú csőrű fehér madár kéményeden kelepel,
néha meg a tóban lesi, jön-e már az eledel. (Gólya)

