
2022-2023. Maci kiscsoport 

Alma, alma, piros alma odafönn a fán…  

Gyere velem a vásárba… 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.09.26-30. 

A projekt tervezett indító élménye: Őszi gyümölcsök válogatása, piros játék. 

A projekt várható lezáró élménye: Mihály napi vásár délután az óvoda udvarán. 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Ismereteik bővítése az elfogyasztott őszi 

gyümölcsökkel kapcsolatban, színek, formák, szerinti rendszerezése. Gyümölcsök felhasználási 

módjainak megismerése, befőzés, kompót. A gyermekek megismertetése az őszi hagyományainkkal: 

Mihály napi vásár (Szent Mihály napja 09.29.) és a Népmese napján (09.30.) az iskolások mesét 

mondanak az óvodásoknak ezen a napon. 

Feladataink: Őszi gyümölcsök szétválogatása, új ismeretek szerzése, rendszerezése: élelmiszerek 

tartósítása, különböző felhasználásának módjai. Mihály napi népi hagyományok megismertetése 

mesébe szőve, dalokkal fűszerezve. Vásári hangulat megteremtése, népi játékok, rigmusok-mondókák. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek: Alapvető udvariassági szabályok elsajátítása és 

gyakorlása. Eladó-vevő szerepek megismerése, elsajátítása. Együttműködés, ízérzékelés, taktilis 

érzékelés fejlesztése, szem-kéz koordináció fejlesztése, egyenleteslüktetés megismerése és gyakorlása. 

Kreativitás fejlesztése, szókincsbővítés. 
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Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a 

megvalósítás: - 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Őszi gyümölcsök szétválogatása, alma feldolgozása segítséggel, önkiszolgálási 

feladatok gyakorlása. 

Játékok helyére rakása az óvodaudvaron és a csoportszobában. Eszközök 

helyének megtalálása és rendben tartása.  

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

• Piacos játékok  

• Gyülömcs-zöldség memóriakártya játék. 

• Mi van a kosaramban? érzékelést fejlesztő játék 

• Alma válogatás: különböző szempontok szerint (szín/méret/forma) 

• Almagurítás 

• Sorminta készítése, folytatása 

• Rejtélyek a kamrában – saját készítésű matematikai fejlesztőjáték. 

 

 

 

 

Külső világ 

tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

• Ismerkedés az őszi gyümölcsökkel (Hol terem? Milyen a 

formája/színe/íze?) érzékszervek bevonásával 

• Mihály napi népszokások megismerése, vásári hangulat felidézése 

• Mihály napi népszokások, hagyományok megismerése a vásári hangulat 

megidézése a piaci játékok során. Szent Mihály napjához (Szeptember 

29.) tartozó népszokások: időjárás változás (hidegebb idő), pásztor 

ünnep (állatok behajtása), vásári mulatságok/vásárok (vásárfia, 

mézeskalács) 

• Népmese napja (szeptember 30.) Az iskolások látogatása, nagy 

testvérek mesélnek az óvodásoknak (K.L. mesél) 

• Matematikai alapú tapasztalatszerzés: méret (kicsi-nagy), forma 

(gömbölyű, kerek) fogalmak megtapasztalása tapintással. 

Magasságmérés almákkal. Soralkotás. Halmazképzés, 

szín/forma/alak, számosság szerint, számlálás, kisebb-nagyobb, több-

kevesebb. 
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Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

 Mondókák: 

• „Alma, alma, piros alma, bumm!”  

• „Piros alma, de kerek 

kóstoljuk meg gyerekek! 

Ugye édes? Ugye jó? 

Nekünk hozta Őszanyó!”  

Vers(ek): 

• Kányádi Sándor: Alma (Kaláka: Gryllus Vilmos által megzenésítve)  

• Csoóri Sándor: Dióbél bácsi (ism.) 

Mesék: 

• Sebők Éva (szerk.): Az alma meg a kerti manó (lengyel népmese) 

• Szutyejev: Az alma 

• Sutov: Az alma 

• F.Freiwilling: Az almafácska meséje (diafilm) 

Vásári kikiáltók, rikkantók: 

• Weöres Sándor: Vásár (részlet) 

o „Olcsó az alma 

Itt van halomba,  

Aki veri, megismeri 

olcsó az alma!” 

• „A vásárban az a jó 

Mindenféle eladó: 

Alma, körte, zöld dió, 

Kemény héjú mogyoró.” 

• Vásárfiát vegyenek, ne mindig csak egyenek! 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Eszközök: Alma, festékek (piros, sárga, zöld, kék, barna), só-liszt gyurma, papír, 

olló 

Technikák: 

• Almával való nyomdázás, őszi díszek készítése, só-liszt gyurmázás, 

gömbölyítés, mintázás (alma, körte, szőlőszemek formálása) 

• játékpénz készítése a vásári játékokhoz 

• Szőlőfürt készítése ujjbegyfestéssel és tenyérlenyomattal 
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Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

Játék: 

• Futás sorban lerakott „almafák” (= bója) megkerülésével  

Fő gyakorlat: 

• „Almák” (= kislabdák) hordása egyik kosárból a másikba 

• Egyensúlyozó járás „gyümölccsel” a fejen (=babzsák) 

• „Almagurítás” párosan (=kislabda) 

• Gyülöcssaláta helyváltoztató játék. 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Mondókák: 

• „Alma, alma, piros alma, bumm!” 

• „Piros alma, de kerek…” 

• „Gyerekek, gyerekek…” 

Énekes játék(ok): 

• „Badacsonyi szőlőhegyen két száll vessző…”(ism.) 

• „Borsó főztem…” (ism.) 

• Alma (Gryllus Vilmos) 

• „Hívjad a falovacskát…” (új) 

Vásári rikkantók: 

• „Hej, Gyula, Gyula…” (ism.) 

Zenehallgatás: 

• A juhásznak jól van dolga… 

• Ősz szele zümmög (Gryllus Vilmos) 

• Őszi falevél (Gryllus Vilmos) 
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Reflexió 

Visszatekintés a tervezett 

tevékenységre 

A megvalósult tevékenység 

leírása 

A tevékenység értelmezése, 

módosítási javaslatok, fejlesztési 

tervek, ötletek 

   

 


