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Sétálunk, sétálunk…/ Közlekedünk az óvodában,
Európai Mobilitási hét, Autómentes nap
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.09.19-23.
A projekt tervezett indító élménye: Az óvoda helyiségeinek felkutatása, „Sétálunk, sétálunk…” c.
dal éneklésével egybekötve, sétálási szabályok megbeszélése
A projekt várható lezáró élménye: „Szentjánosbogár futás”

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Alapvető balesetmegelőzési feladatok ismertetése,
szabályok elsajátítása, folyamatos betartatása. Balesetmentes közlekedés szabályainak megismerése,
csoportszobán belüli gyakorlása „eljátszása”. Közlekedési eszközök és jellemzőik játékos megismerése:
eleinte földön, később vízen, levegőben.
Feladataink: Helyes viselkedés és magatartásformák alakítása-kialakítása a csoportszobában,
udvaron, balesetmegelőzés céljából. A balesetmentes viselkedés elsajátítása a gyalogos közlekedés
közben eleinte az óvoda épületének keretei között.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Csoportkohézió növelése, együttműködés, téri
tájékozódás tér-irányok, figyelem, feladattudat, hosszútávú memória, észlelés, érzékelés fejlesztése.
Megfigyelőképesség. Pozitív érzelmi kötődés kialakítása a természeti és társadalmi környezet
megismerésével.
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Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a
megvalósítás: -

Munka jellegű
tevékenységek

Önkiszolgálási munkák begyakorlása (hol a helye a pohárnak, tányérnak,
szalvétának?).
Játékok elpakolása (hol a helye?) közben „Pakolós dal” éneklése.
Udvari játékok elpakolása.

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

Közlekedési tárcsák használata:
-

„PIROS=TILOS!” (Állj meg!) és „ZÖLD=SZABAD!” (Mehetsz
tovább!)

-

Társasjáték: Keresd meg a helyét! Különböző közlekedési eszközök és
annak helyszínei (földön/vizen/levegőben)
o „Merre megy az autó?”
o „Hol repül a repülő?”

Mozgásos játékok a szőnyegen, és akörül
Utazós, szerepjátékok: székekből vonat kialakítása, szék nélküli vonat
formálása egymás vállára tett kézzel.

Külső világ
tevékeny
megismerése

Közlekedéssel kapcsolatos képek nézegetése, a különböző közlekedési eszközök

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

gyakorlása a csoportszobában és az óvoda területén.

felismerése, megnevezése.
A jelzőtárcsa színeinek megnevezése (piros/zöld) és jelentésük.
A közlekedéssel kapcsolatos szerepjátékok kapcsán a gyalogos közlekedés

Alapvető balesetmegelőzési ismeretek elsajátítása, elmélyítése.
Séta közben, közlekedési játékok kapcsán a gyalogos közlekedési szabályok
elsajátítása, rögzítése.
Autómentesen, biciklivel, rollerrel, gyalogosan jövünk az óvodába, egész héten.
Matematikai tapasztalatok/játékok:
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A közeledési társasjáték során a járművek színeinek gyakorlása,

-

megszámlálása, számfogalom gyakorlása („Hány autó megy az úton?”)
Utazás az űrrakétán: visszaszámlálás a rakéta kilövésekor (5-től

-

visszafelé)

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Rajzolás,
festés,
mintázás,

Mondókák:
-

Ziki-zaka-zakatol

-

Megy a hajó a Dunán

-

Zumm-zumm megy a gép…

Versek:
-

Bartos Erika: Forgalom

-

Illyés Gyula: Mozdony

-

Weöres Sándor: Kocsi és vonat

Közlekedési eszközök nyomdázással, temperával (szivacsfestés)
Jelzőlámpa készítése: puffer ecset használatával (piros-sárga-zöld színű
festékkel)
Festés autókkal: kerekek nyomhagyása a papíron.

kézimunka

Mozgás

Séta az óvodában, az udvaron.

• a mindennapos
testmozgás
játékai, feladatai

Mozgásos játékok a csoportszobában és a folyosón mondókákkal, dalokkal

Vonatozás a teremben, folyosón.
kísérve, megismerve közben a közvetlen környezetünkkel. (Megy a gőzös, Zikizaki zakatol, Zumm-zumm, Lassan forog a kerék, Megy a hajó a Dunán…)
Tornaterem felszerelésével való ismerkedés és balesetvédelmi szabályok
megismerése.

Ének, zene,

Mondókák, ölbéli játékok:
-

Hinta, palinta…

-

Hóc, hóc katona…
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énekes játék,
gyermektánc

-

Lóg a lába, lóga…

Dalok:
-

Sétálunk, sétálunk…

-

Kézmosó mondóka: „Piszkos a tenyerem jobb és bal…”

-

Megy a gőzös, megy a gőzös…

-

Ziki-zaki zakatol…

-

Jön a kocsi (dal)

-

Borsót főztem

-

Erdő, erdő…

-

Csillag az égen

-

Fülesmackó

-

Pál, Kata, Péter…

Zenehallgatás:
-

Közlekedési eszközök hangjának felismerése

-

Őszi népdalok és műdalok:
o Gryllus Vilmos: Őszi falevél
o Badacsonyi szőlőhegyen…
o Ősz szele zümmög
o A kállói szőlőben
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Reflexió
Visszatekintés a tervezett

A megvalósult tevékenység

A tevékenység értelmezése,

tevékenységre

leírása

módosítási javaslatok, fejlesztési
tervek, ötletek

