
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: Játszunk együtt! 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.09.01.-2022.09.09. 

A projekt tervezett indító élménye: Nyitó játékunk során magunk közé fogadjuk új társainkat, szüleiket. Gesztenyefa 

Palotánkban szeretettel, simogatással, játékokkal és mesével várjuk régi és új Gesztenyés csemetéinket. 

Séta a faluban, közlekedési szabályok megbeszélése, alkalmazása! 

Kiemelten foglalkozunk a baleset megelőzéssel. 

A projekt várható lezáró élménye: Nyári élmények megosztása, alkotások bemutatása! 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljain, feladataink:  

• A visszatérés és a viszontlátás örömének megélése, az új csodák izgalmának várása legyen mindannyiunk 

közös élménye. Erősítsük gyerekeinkben a „mindannyian egyek vagyunk, mindannyian mások vagyunk” 

benyomását. Kiemelt feladatunk a nyugodt légkör, érzelmi biztonság megteremtése,  

• Egymásra való odafigyelés, egymás megismerése, jelek felismerése, összekapcsolása a gyermekekkel. 

• Keressük azokat a játékokat, tevékenységeket, melyek útján megtapasztalják a kisebbek és nagyobbak 

egyaránt a Gesztenyefa csoport mély érzelemmel teli világát.  

• Alapvető szokások, hagyományok, viselkedési normák felidézése, megalapozása, önállóság fejlesztése 

• Baleset megelőzés 



 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: együttműködés, tolerancia, segítségkérés és adás, szabályok 

megértése és elfogadása, pozitív érzelmi azonosulás, közösségi érzés. 

Rövidtávú memória, finommotoros koordináció, reagálási gyorsaság 

 

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a megvalósítás: - 

Munka jellegű tevékenységek • Önkiszolgálással kapcsolatos feladatok fejlettségtől függő, önálló 

végzése  

• Segítségnyújtás egymásnak  

• Rendrakás a csoportszobában  

• Napos feladatok ellátása (középső-nagycsoport) 

• Az udvari élet adta munkalehetőségek elvégzése (homoksöprés, 

kiskert növényeinek locsolása) 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

• Ismerkedés a csoportszobai és udvari játékokkal 

• Ölbeli, ujj-tenyér játékok 

• Ismerkedő játék (Kaviccsal, nevekkel, jelekkel) 

• Kinek a jelére gondoltam? (Tökéletes gömb forma, dobni, rúgni jó 

móka?, Ropogós, ha megérik, kompótnak is befőzik, mi az? 

• Mozogjunk együtt: Sétáljunk a szőnyegen tetszőleges irányban, séta 

közben mosolyogjunk a mellettünk sétáló gyerekre/felnőtre, úgy 

sétáljunk, mintha forró homok lenne a talpunk alatt…… 

 

 

 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

• Az itt maradt „régi Óvodások” felkészítése az „új társak” 

fogadására. Ismerkedünk a közvetlen környezetünkkel számba 

vesszük társainkat, ki ment el iskolába, kik érkeztek csoportunkba.  

• Ismerkedünk a csoporton kívüli/belüli világgal. Az óvoda épületét 

és az óvoda közvetlen környezetét is bejárjuk, hogy megismerjük a 

lehetséges veszélyforrásokat és megtanuljuk tisztelni a „határokat” 
 

 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

• Beszélgető kör témái: Aktualitások a gyerekek életéből, ki-mit 

csinált a nyáron, játékok a jelekkel. 

• Mesére hívogató: „Erdő, erdő, meseerdő 

                                           Benne mese tizenkettő, 

                                           Itt kopogtat most is egy, 

                                           Gyere gyorsan hallgasd meg!” 

Mesék: 

• Boldizsár Ildikó: A Mesék Országa 

• Bogyó és Babóca: Az óvodában 

• Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok 

• Marék Veronika: Szeptemberi diótörő mese 

• Marék Veronika: Augusztusi gombaszedő mese 

Versek, mondókák:  

• Hipp-hopp, hepe-hupa 

• Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet 

• Dagi tócsa, pocsolya 

• Mit csinál a kis kezem? 

• Hej Gyula, Gyula… 

• Weöres Sándor: Gesztenye úrfi 

• Ismerkedés a jelversekkel 

 

Anyanyelvi játékok:  

• Jelek szótagolása, tapssal : ma-ci, ra-ké-ta,, al-ma… 

• Érzelmek kifejezése arcjátékkal 

• Találós kérdések 
 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Kavicsfestés 

  

 



 

    
 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 

• Kis tornászok vagyunk mi 

• Ismerkedünk a tornateremmel, tornatermi eszközökkel, udvari 

játékokkal 

• Ugróiskola 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Megtanuljuk az új KIPPIKOPIKKAL, hogy milyen énekre teszünk rendet 

a beszélgető kör előtt: (Jár az óra tikk-takk, tikk-takk, a szőnyegre hívlak, 

hívlak). 

 

• Alma, alma piros alma… 

• Szervusz kedves barátom… 

• Hej a Sályi piacon… 

• De jó a dió… 

• Csepp-csepp-csepereg… 

• Lassan jár a csigabiga… 

• Süss fel nap… 

• Esik az eső… 

• Ha jó a kedved… 

 

Éneklési készség fejlesztése (tiszta szép éneklés), és a halk-hangos közötti 

különbség érzékeltetése. 

Zenehallgatás: A gyerekek által választott énekek éneklése 
 

 

 

  



Reflexió 

Visszatekintés a tervezett 
tevékenységre 

A megvalósult tevékenység leírása A tevékenység értelmezése, 
módosítási javaslatok, fejlesztési 

tervek, ötletek 
   

 


