Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe:

Mihály- napi mókavásár

A projekt megvalósulásának
tervezett ideje:

2022.09.26.-30.

A projekt tervezett indító élménye:

Vásári játékhoz gesztenye, dió gyűjtése a hétvégén.

A projekt várható lezáró élménye:

Mihály-napi vásár a Dózsa u-i oviban
Témanap: Magyar népmese napja – az iskolásokat várjuk
mesélni

A projekt megvalósítása során
kiemelt céljaink:

Hagyományok felelevenítése a nagyokkal, megismertetése a
kicsikkel, beszélgetés a népszokásokról. Ház körül élő
haszonállatok tulajdonságainak megismerése. Vásárlással
kapcsolatos szabályok megismertetése a gyerekekkel.

A projekt során megvalósítandó
feladataink:

A projekt során kiemelten
fejleszthető képességek:

Vásári hangulat megteremtése, vásár rendezése a csoportban
közösen a gyerekekkel. Vásárlással kapcsolatos szokások,
gyakorlása szituációs feladatokkal.

szociális érzelmek, attitűdök fejlesztése, - együttműködés,
tolerancia, egymásra figyelés, kitartás. Beszéd és
kifejezőkészség fejl., szókincsbővítés. Tér-és formaismeret
fejl., finommotorika fejl., számolási készség fejl.
Mozgásfejlesztés- egyensúlyérzék fejl., éneklési készség fejl.,
egyenletes lüktetés kifejezése tapssal.
vizuális képességek- alakábrázolás. egyéni képességek
felmérése

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

Játék

Gyerekek segítségével a hétvégén gyűjtött termések
szétválogatása.
Vásári játék előkészítése közösen, a kicsik bevonása az
előkészületekbe.
Naposi munka előkészítése- asztalonként egy-egy gyereket
bízunk meg az ebéd utáni leszedéssel
Altatáshoz teremrendezés-székek összerakása
Kisebb megbízatások –pl. asztaltörlés gyurmázás után
Vásári játékhoz kellékek előkészítése,
készítése – kis kosár, pénz, mérleg, szatyor,
tálak, pénztárca…

Játék feltételeinek
biztosítása
• (ötletek a játék
Állat puzzle készítése – bárány, ló, tehén,
malac
tevékenység
megsegítéséhez,
kiegészítő
eszközök készítése)
Labirintus játék- pásztor keresi elveszett báránykáját

Ház körül élő állatoknak legelő építése építőkockákból.
Gesztenyéből, dióból út, baromfiudvar építése.
Külső világ tevékeny
megismerése
•

•

Mihály napi népszokások felelevenítése a nagyokkal,
hagyományok megismertetése a kicsikkel.

Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek

Vásár jelentősége régen és ma.
Vásárlással kapcsolatos illemszabályok megbeszélése és
gyakorlása a vásári játék alatt.

matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

Számlálás 6-os számkörben
Mennyiségek összehasonlítása: több- kevesebb- ugyanannyi
Termések szétválogatása, sorba rendezése, hosszabb-rövidebb sor
kialakítása, azok összehasonlítása.
Számképek alapján mennyiség megfeleltetése
Súlymérés, becslés: Melyik a nehezebb?

Ház körül élő haszonállatok tulajdonságainak megismertetéseösszehasonlításuk külső jegyek alapján

Verselés, mesélés

Mese:
• Benedek Elek: Az aranyszőrű bárány
anyanyelvi játékok
• Móricz Zsigmond: Török és a tehenek
beszélgető kör
drámajátékok
Vers:
•
•
•

T. Nagy Sándor: Mókavásár
Kormos István: Vásár
Fecske Csaba: Nagy vásár volt

Mondókák:
Gyerekek, gyerekek…
Ez a malac piacra megy…
Itt a köcsög, mi van benne?
Aranyalma, aranykörte!
Add tovább, add tovább!
Te meg fizesd az árát!
Biri- biri bárány,
alig áll a lábán.
Kiviszik a zöld mezőre,
édes fűre, legelőre.

Állatok hangját utánzó játékok, mit beszélnek az állatok?
Találd ki, hogy melyik állatra gondoltam a magánhangzók
alapján!
Mesefeldolgozás játékos feladatokkal:
játék: Pásztor hogyan jut el a bárányhoz- labirintus játék
játék: bárányos képkirakó
játék: gesztenye sorkirakó/ formakirakó
játék: ritmus visszhang a szereplők nevének visszatapsolásával

•

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

Mintázás:
só-liszt gyurmából perec, alma készítése –
sodrás és gömbölyítés technikával
Rajzolás:
nagyoknak meseillusztráció
Báránykák készítése vattapamaccsal
Állatos ujjbáb készítése

Mozgás

Állatokat utánzó mozgások
Dió görgetése, megfogással lábbal.
a mindennapos
Dió, gesztenye között futás szlalomban előre- hátra.
testmozgás játékai, Dió, gesztenye átugrása páros lábbal előre- hátra.
„Diótörés” (diótánc- néptánc)
feladatai
Forogj körbe úgy, hogy a dió v. gesztenye a fejeden van!
Guggolj le úgy, hogy a dió v. gesztenye a fejeden van.
Gimnasztikai gyakorlatok
Diók gurulnak a földön.( bukfencezés)
Torna végén nyújtó gyakorlatok az egész
testre.
Fogójátékok:
• Bárányfogó
• Diófogó

•

•

Ének
zene
énekes játék
gyermektánc

Énekek:
Egy kis malac röf-röf-röf…
Én elmentem a vásárba…
De jó a dió…
Süssünk, süssünk valamit…

Dalos játékok:
Hej. a sályi piacon…
Én elmentem a vásárba…
Csizmám kopogó ( mese feldolgozás végén)
Kiszáradt a diófa…

Zenei feladat:
egyenletes lüktetés érzékeltetése
Zenehallgatás beszélgető körben, altatásnál
„Diótörés” (diótánc- néptánc)
Forogj körbe úgy, hogy a dió v. gesztenye a fejeden van!
Guggolj le úgy, hogy a dió v. gesztenye a fejeden van.

