Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz

“Fa nélkül egy fillért sem ér a táj.
S üres a fa, ha nincs rajta madár.
Én azt hiszem nem kelne föl a nap,
Ha nem lennének fák és madarak.”
(Horváth Imre)

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022. május 9 – től
A projekt tervezett indító élménye: Madárhangokat hallgatunk
A projekt várható lezáró élménye: Kirándulás
A projekt során megvalósítandó feladataink: a természet értékeinek felismerése, óvása. Olyan pozitív szokások,
szokásrendszerek, viselkedésformák elsajátítása, amelyek meghatározóak a természet és az ember által létrehozott környezet
kapcsolatában.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: önállóság, feladattudat, figyelem, vizuális képességek finommotorika, téri
tájékozódás síkban, térben; színérzék, (satírozás, hajtogatás, ragasztás, fűzés, színezés technikája).
Gondolkodási képességek (emlékezet, figyelem, rövid és hosszú távú memória, fantázia, kreativitás).
Matematikai tartalmú tapasztalatok (számlálás visszafelé is, nagyobbaknak).
Szókincsbővítés, fogalomalkotás.
Zenei képességek (ritmusérzék, tiszta éneklés).
Testi képességek (karizom, lábizom, hátizom, egyensúly, tájékozódás térben).
Mozgáskoordináció fejlesztése
Szabálytudat alakítása, szociális érzék (együttműködés, egymásra való odafigyelés, érzelmi intelligencia, egymás munkájának
elismerése, egymás segítése).

Munka jellegű
tevékenységek

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

Önkiszolgálással összefüggő feladatok, életkortól egyéni képességektől függően
Segítségnyújtás
Rendrakás
Szalvétahajtogatás
Teremrendezés
Poharak + kancsó kiszállítása az udvarra reggelente, ebéd előtt vissza
Bodza énekhez kapcsolódó keresőjáték (hallási figyelem fejlesztése)
Madaras memóriakártya készítése

Madarak felismerése hangjuk alapján: kirándulás során
hangfelvétel készítése, később beazonosítása “Madárhatározó
app” segítségével
Madarak- búvárzsebkönyv tanulmányozásával

„Gyöngy az idő, vándoroljunk, nincs szekerünk, bandukoljunk…”
Mozgásos játékok a kirándulások során: futó és fogójátékok,
mászások domboldalon, farönkökön, fákon, ugrások rönkökön,
patakparton, patakon át, függeszkedések faágakról

Külső világ tevékeny
megismerése

Bodzaleskelődő: látogatás a Békás tó melletti bodzabokorhoz, virágok nyílásának
megfigyelése, a kézműves foglalkozásokhoz levelek, virágok gyűjtése

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

Eperpalántáink megfigyelése

Növények felhasználása: szörpök, saláták, fűszerek, stb…
https://gyogyfuveskertem.hu/gyogynovenyekrol-gyerekeknek/
Matematikai játékok:
Számlámlás, mérés, lépéssel, ágdarabbal, ugrással a kirándulások során
Összehasonlítás,
Halmazképzések a gyűjtött anyagok segítségével

Verselés, mesélés
● anyanyelvi játékok
● beszélgető kör
● drámajátékok

Mesék:
Fésűs Éva: A büszke tölgyfa
Móra Ferenc: Harkály mester szerencséje
Kányádi Sándor: Meddig tart a rigófütty?
Versek:
Tóth Marianna: Tavaszi dal
Gazdag Erzsi: Álmomban
Kányádi Sándor: Rigók
Kányádi sándor: Zümmögő
Weöres Sándor: Barangolók
Madarak - Hát (m)ilyenek az állatok?

https://youtu.be/8BVUTuHBFGA
Erdő Ernő bácsi meséi:
Mik azok a fák?
https://youtu.be/ko2qb0QUY1I
Mivel táplálkoznak a fák?

https://youtu.be/xc6fzjkpiKY
Miért van a fáknak gyökerük?
https://youtu.be/jhncf5eglow
Hogyan készítenek fészket a madarak?
https://youtu.be/tJcmF4hi3T8
Miért énekelnek a madarak?
https://youtu.be/-3fKeaORU7E
Veshallgatás:
Radnóti Miklós: Erdő

Rajzolás,

Fa festése fotók, festmények alapján alapján különböző technikákkal (szivacs, ujjnyomat,
krumli dúc, ecsetnyom)

festés,
mintázás,
kézimunka

Madárfészek gyurmából
Kicsiknek: madárfészek rajzolása
Nagyobbaknak: Madár festése

Kreatív inspiráció,
https://zsofiasarhidai.com/blog/madarfestmenyek/
Madarak papírból, fészkek fűszálból

Gyöngyözés: Madarak, virágok, fák vasalós gyöngyből

Mozgás
● a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Ének, zene,

Játékok labdával, gurítás technikájának gyakorlása (kisebbek)
Akadálypálya:
-

futás sorban lerakott bóják megkerülésével/szlalomozás
páros lábbal ugrálás, babzsákot az egyik kosárból a másikig elvinni
hátrafelé haladni a következő célpontig
egyensúlyozó járás padon (kicsiknek csak járás)
két térd közé helyezett babzsákkal haladni
labda dobása, elkapása, gurítás, nagyoknak pattogtatás (nagyobbak)

Ritmusgyakorlatok
Harangjáték - hangsorok létrehozása csengőkészlet
elemeivel és színkotta segítségével:

énekes játék, gyermektánc

Fecskét látok…
Körtéfa

Mondókák:
Madarak voltunk…
Gryllus Vilmos: Madár voltam álmomban
https://youtu.be/nSgLqHCE1f
Tavaszi szél vizet áraszt...
Hallásfejlesztés:
Dallamfelismerés kezdő motívumról a játékfűzés dalaival
Játékfűzés:
Süss le, süss le, napocska…
Fecskét látok…
Csivirintem, csavarintom…
Egy, kettő, három, négy…
Kiszámoló: Két kis kakas…
Párválasztó: Zöld paradicsom…
Befejezés: Án-tán, tiliom…
Zenehallgatás:
Barangolók
https://youtu.be/WQr9njX_8C4
Kányádi sándor: Zümmögő
Handel: Water music
https://youtu.be/1h4mAceHmrI
Erdő, erdő, erdő…
https://youtu.be/fUoICWwBGiU
Joseph Hydn: Erdő mélyén
https://youtu.be/gr49m15wK7s

