Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: Újra az óvodában
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022. szeptember 1-16.
Indító élmény: Nyári levél a régi és az új óvodásainknak
Lezáró élmény: Képeslapokból és kinyomtatott képekből „Itt jártam” kiállítás készítése.
A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink:
Befogadás időszaka: az itt maradt „régi” óvodások felkészítése az „új” társak fogadására. A gyermekekkel
személyes , jó kapcsolat kiépítése, kialakítása. Nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságos légkör megteremtése.
Szeretetteli kapcsolat kialakítása a gyermekek és a felnőttek között. A szülők bizalmának elnyerése, korrekt,
részletes tájékoztatása a gyermekek óvodai életével kapcsolatosan. A gyermekek óvodai identitástudatának
megalapozása. (Mi a nevük? , Mi a jelük?, milyen csoportba járnak,)
Csoportélet hagyományaihoz tartozó mondókák, gyermekdalok (rendrakó, kézmosó, vigasztaló, altatóálomhozó…)
Kiemelten fejleszthető képességek: türelem, tolerancia, egymásra figyelés, udvariassági szabályok
megismerése, empátiás érzék, anyanyelvi fejlesztés, szókincsbővítés, érzelmi intelligencia fejlesztése,
figyelem, együtt lenni jó! - öröm kifejezése, a felfedezés örömének átélése, szabálytudat – szabályok,
szokásrend elsajátítása, felelevenítése, biztonságérzés, együttműködés, beszédértés, emlékezet, szociális
érzék fejlesztése, bizalmi kapcsolat kialakítása, nyugodt légkör teremtése.
Balesetvédelmi beszélgetések, tűzriadó
Munka jellegű
tevékenységek

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

Külső világ tevékeny
megismerése

Naposi teendők ellátása
Mosdófelelősi teendők
Szalvétahajtogatás
Egyéni megbízatások teljesítése
Segítségnyújtás a kicsiknek
Nyári gyűjtemények, kincsek válogatása
Finy Petra: Az ovi-ügy
Kepes Ágnes: Sün Peti és barátai (kalandok az erdei óvodában)
Jeles táblát készítünk…aki szeretné, saját maga rajzolhatja fel a jelét.

Ismerkedünk közvetlen környezetünkkel, számba vesszük társainkat, ki ment el iskolába, kik
érkeztek csoportunkba.
Nyári élmények meghallgatása, ki merre volt nyaralni, pihenni

Alapvető környezet és
természetvédelmi
ismeretek
Matematikai
tapasztalatok,
matematikai játékok

Utazós drámajáték vonattal, repülővel, autóval
Nyári kincsek gyűjteménye (kagylók, csigaházak, kavicsok)
Ismerkedés a „magyar tengerrel”, Balatonról beszélgetés

Verselés, mesélés
Anyanyelvi játékok
Beszélgető kör
Drámajátékok

Mese: Én már óvodás vagyok!
A tavaly megismert és megtanult versek felidézése
Kedvenc mesém: az otthonról hozott mesék megosztása a KisBodzákkal
Beszélgetések a nyári élményekről
Beszélgetések az iskolás testvérek tapasztalatairól
„Fotók” készítéséhez életképek megadott cselekvések alapján az óvodában és a
kirándulások során
Pl.: Úszás a Békás-tóban

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

Ismerkedés egymással, az óvodával
Ismerkedés a festés, ábrázolás eszközeivel.
Ecset, festék, használata, ujjfesték használata (kisebbek)
Kavicsfestés
Nyári képekből, képeslapokból kiállítás összeállítása
„Balaton” festése – közös munka
Falevél festése akril festékkel (nagyobbak)

Séta a faluban
Séta a Békás-tóhoz: a természet megfigyelése
Ősz jelei: az évszakhoz kapcsolódó megfigyelések, színek, illatok, érzések

Homokvár építése az udvaron, ismerkedés az udvaron lévő játékokkal, eszközökkel,
egymással
Mozgás
A mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Ismerkedés a tornateremmel, tornaeszközökkel

Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc

Csoportélet hagyományaihoz tartozó mondókák és dalok,
Ölbéli játékok
Hinta, palinta……
Sétálunk, sétálunk……
Megy a gőzös……..
Ziki, zaka, zakatol………..
Naphívogatók

Ismerkedünk az óvoda udvarával, kipróbáljuk a játékokat.
Megbeszéljük az eszközökhöz, játékokhoz kapcsolódó szabályokat.

