
Nyuszi csoport  

  

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: „Itt a nyár…”  

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022. 06.06- 2022. 06.15. 

A projekt tervezett indító élménye: Beszélgetőkör a múlt pénteki ballagásról, 

megbeszéljük, hogy ők hogyan élték meg az első igazi szereplésüket, hogy tetszett a műsor 

A projekt várható lezáró élménye: Kirándulás az erdőben és fagyizás 

A projekt során megvalósítandó feladataink: az egész év közös felidézése és lezárása 

elsősorban a gyermekek beszámolója és visszajelzése alapján. Szabad játék és élményszerűség 

mindenekelőtt.  

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: csoportkohézió és önbizalom, 

szabálytudat, feladattudat, auditív, motoros és vizuális emlékezet, türelem, segítségnyújtás, 

önérvényesítés, érzelmek kifejezése, mások érzelmeinek felismerése, problémamegoldás, 

önfegyelem, önállóság, időészlelés, rendszerezés, ok-okozati viszonyok felismerése, hosszútávú 

és rövidtávú memória, érthető beszéd, szóbeli kifejezőkészség…  

 

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 

 



• felelősi feladatok ellátása 

• tevékenységekhez használt eszközök kihordása, 

elpakolása 

• nyári dekoráció elkészítése  
 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a 

játék tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése)  

• 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…) 

• Mi változott meg? 

• Találós kérdések 

• Igaz-hamis 

• ÉrzelMese  

• Repül a … ( a felnőtt mond különféle repülni tudó 

illetve nem tudó állatot,tárgyakat   és   minden   alkalommal   

felemeli   mindkét   kezét   a   kimondáspillanatában, a 

kicsinek csak akkor ”szabad” felemelni magasba két 

kezét,ha valóban repül az a valami) 

• ”Volt egyszer egy öregember”( a felnőtt 

mondja; ”volt egyszer egy öregember, annak volt egy 

háromlábúszéke,   irgette- forgatta,   bolond   aki...”-   itt   

megnevez   a   felnőtt   egymozdulatot, cselekvést,, aminek 

az ellenkezőjét kell tennie a kisgyereknek. Pl.: ”bolond, aki 

leguggol”, vagy ”bolond, aki le nem hasal”.) 

• Add tovább! (A résztvevők körben állnak és egy 

kisebb labdát (vagy más tárgyat), nagyobb létszámú 

csoportnál akár többet is adnak kézről kézre. Teszik ezt 

addig, amíg a zene szól. Akinek éppen a zene leállásakor van 

a kezében a labda, az kiesik. Utolsó menekülésilehetőség: 

mikor a zeneelhallgatott, még megpróbálhatja átadni a 

labdát a szomszédjának és ha átveszi, akkor ő esik ki.) 

 

 

 

 

 

 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok   

• Móra Ferenc: A szappanbuborékok 

• Kormos Rebeka: A tulipánból lett királyfi 

• A rózsát nevető királykisasszony (magyar 

népmese) 

• Aranytulipán (magyar népmese) 

• Az álomlátó fiú (székely népmese) 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet 

és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok  

• Beszélgetőkör az elmúlt évről: mit 

gondolnak, miben ügyesedtek, miben 

szeretnének még, mi tetszett a legjobban…? 

Képes visszatekintő. 

• „Azt szeretem benned, hogy…” (mások jó 

tulajdonságainak felismerése, egymás önbizalmának 

és a csoportkohéziónak az erősítése) 
• Kirándulás 

• Bogarak és rovarok megfigyelése (miket 

láttunk? Miből volt több/kevesebb? Csoportosítás 

tulajdonságok szerint) 
• Játszótér meglátogatása 

• A nyári időjárás megfigyelése, érintőlegesen 

az évszakok jellemzőivel 

 
• Mit lehet csinálni nyáron?  

• Egészségvédelem: Mire ügyeljünk nyáron? 
(napvédelem, elegendő folyadék, vízparton…) 

• Milyen gyümölcsöket, zöldségeket ehetünk? 

Vetett/ültetett-e valaki otthon és mit? 

• Hogyan alakul az otthon elültetett 

cukorborsó palánta, amit az oviban 

csíráztattunk? 

 



• Mentovics Éva: Libben a Nyárlány 

„Tarka kötényben 

libben a Nyárlány, 

napsugár csillan 

illatos fátylán. 

 

Pázsitok selymén 

surran a lépte, 

nyár tüze játszik, 

csillan szemébe’. 

 

Pitypangot pelyhez, 

bokrétát bolyhoz, 

lepkéket röptet 

minden bokorhoz. 

 

Lenge hajában 

bódító bodza, 

nyár kacagását 

gyűjti csokorba.”  
 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• olló használat gyakorlása, montázs ragasztás 

színes képes füzetek felhasználásával 

• szabad alkotás a felkínált eszközökkel és 

alapanyagokkal  

• gyurmázás 

• élményrajz készítése tetszőleges technikával 

arról, hogy mit szeretnének csinálni nyáron 

• gyöngyfűzés (állatok/karkötő/nyaklánc…) 

 

 



• béka, pillangó, repülő, hajó… hajtogatása 

színes papírból, kívánságuk szerint 

 

 
 

• szappanbuborék fújás  
 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 

• Mozgásos játékok: 

- Ölelős fogó: Olyan, mint a szokásos 

fogócska: az lesz a fogó, akit megérintenek, de 

van egy fontos szabály. Biztonságban van az, 

aki valaki mást ölel. Állíthatunk szabályokat is: 

öt számolásig ölelhetsz csak. 

- Sárkány farka: kb. 12 gyermek játssza. 

Felsorakoznak egymás mögé, egymás derekát 

fogva. Egy zsebkendőt teszünk az utolsó 

gyermek hátsó zsebébe, vagy derekához. 

Ezután a sárkány néhány kiáltást hallat, majd 

tapsra indul a játék, meg kell próbálni a 

zsebkendőt megszerezni, tehát a saját farkát 

elkapni. Természetesen a farok menekülni 

próbál. Ha elkapják, a farok lesz a fej. 

- Lufidobálás: A játékosok négyes 

csoportokban kört alkotnak és megfogják 

egymás kezét. Egy lufit próbálnak a levegőben 

tartani anélkül, hogy egymás kezét elengednék. 

Ha már jól megy a játék, több lufival is 

játszható. 

- Kelj fel Jancsi (A játékterület egyik szélén 

egymás mellett egy sorban felállnak a játszók. 

Tőlük kb. 25-30 lépésre áll, velük 

szembefordulva az egyik gyermek. Ő az első 

 



pajtásának ezt mondja : "Kelj fel Jancsi!", mire 

az megkérdezi: "Hány órára?" Ezután mond egy 

számot és utána egy lépésfajtát, amit az 

illetőnek meg kell tennie. Ilyen lehet pl.: három 

tyúklépésnyire, két óriáslépésre, hét 

békaugrásra, egy forgásra, stb.) 

• Séta a játszótérre és fagyizás 

  
 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

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

variációban) 

• Szervusz, kedves barátom (ism) 

• Tavaszi szél (ism) 

• Elvesztettem zsebkendőmet (körjáték ism) 

• Hej a sályi piacon (új) 

• kedvenc dalaik felidézése és eléneklése 

• dallamfelismerés (dúdolásról a dal felismerése) 

• Zenehallgatás: 

- Vonósszerenád, C-dúr, Op. 48: Keringő 

https://www.youtube.com/watch?v=WoE-

Y2hzrZk&list=PLUZh-

0O6O_bBA3DwzpJGTheq4RkadqYnH&index=15 

 

  

 

 

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WoE-Y2hzrZk&list=PLUZh-0O6O_bBA3DwzpJGTheq4RkadqYnH&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=WoE-Y2hzrZk&list=PLUZh-0O6O_bBA3DwzpJGTheq4RkadqYnH&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=WoE-Y2hzrZk&list=PLUZh-0O6O_bBA3DwzpJGTheq4RkadqYnH&index=15
https://www.kkbox.com/hk/tc/album/8OdHQOrXNi.tO0F5KFzN009H-index.html
https://www.kkbox.com/hk/tc/album/8OdHQOrXNi.tO0F5KFzN009H-index.html

