Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe:

Őszi színkavalkád: Játsszunk, alkossunk a színekkel!

A projekt megvalósulásának
tervezett ideje:

2022.09.12.-16.

A projekt tervezett indító élménye:

Csoportszoba díszítése őszi gyümölcsökkel

A projekt várható lezáró élménye:

Közös kép festése a gyerekekkel

A projekt megvalósítása során
kiemelt céljaink:

Az őszi gyümölcsökről való ismeretek felidézése, alapvető
tulajdonságainak megbeszélése. Az egészséges életmód irántii
igény megalapozása.

A projekt során megvalósítandó
feladataink:

természet színeinek megismertetése a kicsikkel, színek
ismeretének gyakorlása.

A projekt során kiemelten
fejleszthető képességek

- szociális érzelmek, attitűdök fejlesztése: együttműködés,
tolerancia, kitartás, kivárás, egymásra figyelés fejl.
- beszéd és kifejezőkészség fejl., szókincsbővítés.
- tér-és formaérzék, szín, - és arányérzék fejl., finommotorika
fejl.,számolási készség fejl.
- mozgásfejlesztés: egyensúlyérzék, ügyesség fejl.,
mozgáskoordináció, nagymozgások fejl.
- vizuális képességek: festési technikák gyakorlása, nagyoknak
olló használat, kicsiknek sodrástechnika gyakorlása,
kreativitás fejl.

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a megvalósítás: Munka jellegű
tevékenységek

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

Külső világ tevékeny
megismerése
Alapvető környezet
és
természetvédelmi
ismeretek
matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

Rendrakás a csoportszobában, öltözőben.
Rajzoláshoz, festéshez, ragasztáshoz asztal leterítése terítővel,
előkészületekben nagyok segítenek
Altatáshoz teremrendezés-székek összerakása
Segítségnyújtás a kisebbeknek
Egyéni megbízatások teljesítése
Építés színes Legoval, színek szétválogatása
Társasjáték színes formákkal (Tedd a megfelelő helyre!)
Keress a csoportszobában piros, sárga, kék, zöld tárgyakat, és
tedd a megfelelő színű korongra!
Keresd a párját! memória játék őszi
gyümölcsökkel, termésekkel
Gyümölcsdominó

Milyen őszi gyümölcsöket ismersz? Hol
teremnek?
Őszi gyümölcsök színeinek, formáinak
megnevezése, összehasonlítása, érzékelése
(tapintás)
Hogyan változik a természet ősszel? Őszi
természet színei
Hol jelennek még meg a színek környezetünkben? Miben
segítenek nekünk? (tájékozódás, közlekedés, kirándulásoknál
turista jelzések)

Alkoss halmazokat színekből, formákból!
Csoportosítsd forma, szín szerint!
Több-kevesebb-ugyanannyi gyakorlása
nagyoknak
Formák ismerete kicsiknek (kör, háromszög,
négyzet)

Verselés, mesélés
anyanyelvi játékok
beszélgető kör
drámajátékok

Versek:
- Csanádi Imre: Alma
- Devecsery László: Színek
Mesék:
- Lázár Ervin: Kék meg a sárga
- Rozi és a színtündérek
- Őszi mese
Anyanyelvi játékok:
- Gyümölcs nevek mondása suttogva, halkan, hangosan
színes korongok segítségével:
• piros= hangos
• zöld= halk
• sárga= suttogás

•

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

- Találós kérdések gyümölcsökről
- Kakukktojás
Őszi gyümölcsök festése
Őszi gyümölcsök készítése krepp papírból sodrás, ragasztás
technikával.

Színes tenyér lenyomatok készítése
Színkeverés: ismerkedjünk a színekkel, miből , mit
tudunk előállítani?

Mozgás
a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Közös kép festése a gyerekekkel
„Gyümölcs szedés” mozdulatok utánzása:
- hajolgatás,
- nyújtózkodás,
- felszedés,
- kosárba rakás
Torna színes korongokkal: különböző gyakorlatok végrehajtása:
piros= helyben futás
- sárga= páros lábon ugrás
- zöld=séta körbe
- kék=guggolás

•

•
•

Ének
zene
énekes játék
gyermektánc

„Gyümölcs torna”: babzsák cipelése lábujjhegyen, páros lábon
ugrálva, 2 boka/térd között, fejtetőn…
Hüvelykujjam almafa… (mondóka)
Alma, alma, piros alma odafenn a fán…( Gryllus dal)
Érik a szőlő…
Dalos játékok:
- Lipem,lopom a szőlőt…
- Kőrösi, Kerepesi körtefa (párválasztós)

