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Nyuszi csoport

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: „Ballagunk…” (Gyermeknap: május 31.)
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022. 05.23- 2022. 06.03.
A projekt tervezett indító élménye: Beszélgetőkör és képek nézegetése kiscsoportos
korukból
A projekt várható lezáró élménye: Ballagási műsor és évzáró
A projekt során megvalósítandó feladataink: önálló, érthető előadásmód a ballagási műsor
során, az együttesség örömének megélése
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: csoportkohézió és önbizalom,
szabálytudat, feladattudat, auditív, motoros és vizuális emlékezet, monotóniatűrés, türelem,
segítségnyújtás, önérvényesítés, érzelmek kifejezése, mások érzelmeinek felismerése,
problémamegoldás, önfegyelem, önállóság, mozgásos és térészlelés, időészlelés, rendszerezés,
ok-okozati viszonyok felismerése, szándékos tartós figyelem, tiszta kiejtés, érthető beszéd,
szóbeli kifejezőkészség…

Munka jellegű
tevékenységek

•
•
•

önellátás, önkiszolgálás, önálló öltözködés
segítség tekintetében: -kérés, -elfogadás, nyújtás, megtapasztalása/megtapasztaltatása
csoport rendjének fenntartása, pakolás

•
•
•
•
•
•
•

Játék
Játék feltételeinek
biztosítása
(ötletek a

•

játék tevékenység
megsegítéséhez,
kiegészítő
eszközök
készítése)

Külső világ tevékeny

tevékenységekhez szükséges átrendezésekben
való részvétel
pihenéskor az ágyak szét-, és összerendezése
ágyneműk önálló fel-, és lehúzása
felelősi feladatok ellátása
tevékenységekhez használt eszközök kihordása,
elpakolása
kapcsolódó dekoráció elkészítése
közös műsor gyakorlása
•
szabad levegőn tartózkodás és játék –
időjárás függvényében – a lehetőségekhez mérten
•
a gyermekek önálló ötleteinek segítése a
szerepjáték során
•
társasjátékok (Memory, Logico, Camelot,
Találd ki, Túl az Óperencián…)
•
Nyelvi játékok (Hangkereső, Hol hallod?,
Kire/mire gondoltam?, Varázsnyelv, Ellentét
kereső…)
•
Találós kérdések
•
Igaz-hamis
•
ÉrzelMese társasjáték
•
„Földrengés” játék
•
„Amerikából jöttem”
•
Szituációs játék: konfliktushelyzetek
eljátszása, majd megbeszélése, hogy miért jó,
vagy miért nem, hogyan lehetne?
•
Önbizalom-erősítő játék: „Azt szeretem
benned…”

•

megismerése
• Alapvető környezet
és

•

Beszélgetőkör az egykori óvodakezdésről,
régi képek nézegetése és felidézése. Kinek,
mi volt nehezebb, ki és minek örült a
legjobban?
Beszélgetés a családról, a gyermekek
helyéről a családban. Mit gondolnak, miért
ünnep a gyermeknap? Ki és mit szokott

természetvédelmi
ismeretek

•

• matematikai
tapasztalatok,

•

matematikai

•

játékok
Verselés, mesélés
•

anyanyelvi játékok

•

beszélgető kör

•

drámajátékok

ilyenkor csinálni? Egy kis történelmi
kitekintés
Hogyan élnek a világ más gyermekei? Mivel
játszanak, hogyan közlekednek?
Kinek, mi a kedvenc játéka és miért? Mi
szeret csinálni legszívesebben?
Mit gondoltok, milyen lesz az iskola?
Játsszuk el!

•

Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok (részlet)

•

Gárdonyi Géza: Marci baja

•

Cinca Katica: Kismanó iskolába indul

•

Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi (Pippi
iskolába megy)

•

Tordon Ákos: Szoknyáhoznőtt Katinka

•

Kovács Zoltán: Négykarú tündér
„Tavasz, nyár, ősz, tél,
négykarú tündér.
Egyik kezed virágot bont,
másik tűző meleget ont,
harmadikkal esőt hozol,
a negyedik havat sodor.
Azt figyelem minden reggel,
mint varázsolsz tenyereddel,
hogy változik ez a labda
kezeid közt adogatva.”

•

Weöres Sándor: A galagonya (ism)
Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.
Zúg a tüske,
szél szalad ide-oda,
reszket a galagonya
magába.
Hogyha a Hold rá
fátylat ereszt:
lánnyá válik,
sírni kezd.
Őszi éjjel

izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.

•

Kányádi Sándor: Aki fázik (ism)
„Aki fázik, vacogjon,
fújja körmét, topogjon,
földig érő kucsmába,
nyakig érő csizmába,
burkolózzék bundába,
bújjon be a dunyhába,
üljön rá a kályhára mindjárt megmelegszik.”

•

Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők
„Bodzavirágból, bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor.
Fönt meg a felhők szállnak az égen,
bodzafehéren, bodzafehéren.
Szállj, szállj felhő,
pamacsos,
hullj le, te zápor,
aranyos,
hullj le, te zápor,
égi virágpor
égen nyíló bodzavirágból.”

•

Mentovics Éva: Hív a csengő
„Három éves múltam éppen.
Eleinte sírtam, féltem.
Eltelt egy év, kettő, három,
hat gyertya ég a tortámon.
Gyorsan szálltak el az évek.
Már nem sírok, nem is félek.
Sőt, hogyha még engednétek,
itt töltenék néhány évet.
Tudom, tudom, ezt nem lehet.
Meg is értem, s elmegyek.
Vágyom is a sok tudásra.
Vár a tankönyv, irka, táska.
Csengő hív a tantermekbe.
Vár a betű, számok, lecke.
Óvó nénik, kispajtások néha azért visszajárok.”

•

Kovács Barbara: Kicsik búcsúja a nagyoktól
„Ballagnak a nagyok,
Vajon hová mennek?
Miért hagynak itt minket,
meg ezt a szép kertet?
Kinőtték az óvodát?
Unják a meséket?
Miért szól nekik sok vers
és búcsúzó ének?
Iskolába mennek
betűket tanulni,
Sok tudománytól
fognak okosodni.
És, ha majd eljönnek
látogatni minket,
Ők olvasnak nekünk
csodaszép meséket.
Kívánjunk hát nekik
szerencsés tanulást,
Most pedig vidám
búcsúzást, ballagást.”

•

mondókák a ballagáshoz

•

Nyelvtörő1

Rajzolás,

•

olló használat gyakorlása, montázs ragasztás

festés,

•

mintázás,
kézimunka

színes képes füzetek felhasználásával
szabad alkotás a felkínált eszközökkel és
alapanyagokkal
•

gyurmázás

•

élményrajz készítése tetszőleges technikával
a kedvenc óvodai élményről

•

bagoly fűzése gyöngyből (akik nem
készítettek még)

1

Nyelvtörő ötletek a Mellékletben

•

Mozgás
•

a mindennapos

testmozgás játékai,
feladatai

origami pillangó hajtogatása színes papírból

•
Járás, futás és kúszás gyakorlatok
•
labdavezetés kézzel, lábbal
•
labdafeldobás, majd tapsolás a hasunk
előtt, hátunk mögött, nyakunk mögött, lábunk
alatt – igyekezzünk minél többet tapsolni és
elkapni a leeső labdát (helyben és járás
közben is lehet játszani)
•
labda szorítása comb, térd, vagy boka
között és közben szökdelés (lehet
szlalomozva is)
•
Föld-Víz-Levegő: Az óvodapedagógus
egy állat nevét kiálltja, és annak megfelelően,
hogy hol él kell: a földön: négykézláb, víznél: a
padra felguggolni, levegőnél: bordásfalra
felmászni.
•
Japán foci: Terpeszállásban kört
alkotunk. Úgy kell a labdát gurítani, hogy
átmenjen a társam lába között. Kézzel lehet
csak védekezni és a szomszéd lába között
nem gurítható át a labda.
•
Kedvenc játékuk: Kidobós
•
Séta a játszótérre és fagyizás a
gyermeknap alkalmából

Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc

•

Tavaszi szél (ism.) (dallambújtatással és halk-hangos
variációban)

Szervusz, kedves barátom (tánccal, nagymozgással)
Adott ritmus visszatapsolása
Ember, ember, december (ism)
kedvenc dalaik felidézése és eléneklése
Zenehallgatás:
- Legyetek jók, ha tudtok
https://www.youtube.com/watch?v=n_EPA2rhS5w
- ballagási dalok pendrive-ról
•
•
•
•
•

Melléklet:
Nyelvtörő lehetőségek:
1.
Lakatos lakatolt a lakatozott lakaton.
2.
Nem lehet a Márta másé, mert a Márta már Tamásé.
3.
Akkor jó a jó hajó, ha jó a jó hajó hajóvitorlája.
4.
Ez a buksza büszke buksza.
5.
Átrakták raklapra.
6.
Két kék pap két képet kap.
7.
Te tetted-e e tettetett tettet, te tettetett tettek tettese, te!
8.
Már volt vagy ősz szinte, mikor egy ősz inte, mert ő szinte őszinte.

9.
Kerekes Kelemen kerekét kerekíti kerekre.
10.
Egy luxus Zsuk slusszkulcs, meg még egy luxus Zsuk slusszkulcs, az két luxus Moszkvics slusszkulcs
11.
Luxus Moszkvics zsebslusszkulcs.
12.
A vonaton egy őrült, mellette egy őr ült, örült az őrült, hogy mellette egy őr ült.
13.
Gyere Gyuri Győrbe, győri gyufagyárba, gyufát gyújtogatni!
14.
Osztrák ostyát osztanak Oszlóban.
15.
És sepsiszentgyörgyi szájsebész-asszisztensre sincs szükségem!
16.
A szecsuani síncsiszoló sínt csiszol Szecsuanban.
17.
Öt török öt görögöt dögönyöz közös örömök közt, föld döbög, döbörög, ördögökhöz könyörög.
18.
Az ibafai papnak fapipája van, tehát az ibafai papi pipa papi fapipa.
19.
Ha összejöttek, ettek, ettek; ettől lettek a lettek molettek.
20.
Nappal a lapp pap a lapp paplak nappalijában pipál.
21.
Öt ördög görget görgőn, görbe úton görgő, öt gömbbé gömbölyödött görögdinnyét.
22.
Kilenc öles köles kazal.
23.
Talán platán? Netalán palánta? Netalántán platánpalánta?
24.
Ezt a tálat elkáposztásítottalanítottátok.
25.
Mit sütsz kis szűcs, tán sós szusi szószos sült húst sütsz kisszűcs?

26.
Cseresznyemag, vagy meggymag?
27.
Add meg magad, vagy megvagy, vadmeggymag-hadnagy!
28.
Tejtartó tartó autóajtó.
29.
Csinos csíkos cincsészében cukros csirkecomb.
30.
Rájár a rájára a rúd: rút arája jó pár órája vár rája.
31.
Fekete bikapata kopog a patika pepita kockás kövén.
32.
Új kút körül izeg-mozog, fireg-forog, tipeg-topog törpe, tarka török tyúk.
33.
Két kék kőkút körül ireg-forog törpe tarka kurta farkú török tyúk.
34.
Nem mindenfajta szarka farka tarka-barka, csak a tarka-barka fajta szarka farka tarka-barka.
35.
Sikkes sárga sálában a suta kis sün a suliba siet.
36.
Ádám bátyám pávát látván száját tátván lábát rázván pávává vált.
37.
Adj egy falat falat, mondta a falat faló fa ló.
38.
A nagypapa papagája a papa papagájának a papája.
39.
Tíz csini csízcsibe csókra csücsöríti csőrét.
40.
Jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál.
41.
Bent sincs kuncsaft, künn sincs kuncsaft. Boltban pang, csőd csüng, koccintsunk csak!

42.
Kicsi kacsa kicsi kecsege, csíz csacsog-e, kocsi recseg-e?

