Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe:

Amikor zöld a jel, szabad az út indulj el! Mobilitás hét.

A projekt megvalósulásának
tervezett ideje:

2022.09.19-23.

A projekt tervezett indító élménye:

Járművek válogatása, rendszerezése.

A projekt várható lezáró élménye:

Részvétel a programokon, élménybeszámoló

A projekt megvalósítása során
kiemelt céljaink:

Gyalogos közlekedés gyakorlása, jelzőtáblák megfigyelése,
járművek csoportosítása

A projekt során megvalósítandó
feladataink:

Ismerkedés egyszerű közlekedési szabályokkal

A projekt során kiemelten
fejleszthető képességek:

Figyelem, emlékezet fejlesztése, közösségi érzés fej.,
finommotorika, nagymozgások, ok-okozati összefüggések

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

Teremrendezés
Eszközök előkészítése, elrakása
Egyéni feladatok teljesítése
Önkiszolgáló munka
Segítség nyújtás felnőtteknek, társaiknak

Játék

Autópálya építés, közlekedés gyakorlása
Közlekedj okosan társas játék
Vasút építés
Főzőcskézés a babakonyhában
Gyöngykirakó

Játék feltételeinek
biztosítása
•

(ötletek a játék
tevékenység
megsegítéséhez,
kiegészítő eszközök
készítése)

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

Ki van a takaró alatt?
Nevezd meg a szomszédod!
Megy a hajó a Dunán…
Vonatozás

Mobilitás hét, gyalogos közlekedés szabályai
A környezetünkben számos olyan eszköz van, amelyet a
mindennapokban az utazás során használunk. Fontos, hogy a
szabályszerű közlekedést, a jelzéseket és a lámpákat már a kicsik
is megismerjék. (gyalogátkelő fogalma, jelzőlámpa, fontosabb
jelzőtáblák).
Gyalogos közlekedés szabályainak felelevenítése, gyakorlása
Séta alkalmával jelzőtáblák felismerése
Szárazföldi, légi, vízijárművek csoportosítása
Megkülönböztetett jelzésű járművek (mentő, tűzoltóautó,
rendőrautó, villogó, sziréna)
Közlekedés kerékpárral, kerékpáros felszerelések
Ész-Kerék KRESZ nap játékos vetélkedő
Mobilitás pontgyűjtő verseny
Halmazok bontása részhalmazokra
Összehasonlítás, számlálás, több, kevesebb, ugyanannyi
Térirányok, tájékozódás
Sorszámnevek gyakorlása

Verselés, mesélés
anyanyelvi játékok
beszélgető kör
drámajátékok

Mesék: A kis piros autó kalandja
A kisautó bánata
Mézes mesék: Csodabicikli
Versek: Szalai Borbála: A jelzőlámpa
Tamkó S. Károly: Piros, sárga, zöld
Weöres Sándor: Kocsi, vonat
Amikor a lámpa piros:
azúttestre lépni tilos!
Amikor a lámpa sárga
maradj csak a járdán állva.
De amikor zöld a jel,
szabad az út indulj el!
Drámajátékok: Vonatozás (kanyarodás, jelre megállás, tolatás)

•

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

Mozgás
a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Kartondobozból járművek készítése (festés, ragasztás, díszítés)
Repülő készítés papírgurigából
Autók festése, díszítése sablon segítségével(kiscsoport)

Papírhajó illetve repülő hajtogatás
Járó, futó gyakorlatok
Játékos gimnasztika
Labda játékok (gurítás, dobás)
Mozgás zenére
Futás terepen
Nagymozgást és a mozgáskoordinációt fejlesztő utánzó
gyakorlatok:
-Fújja szél a fákat
Letöri az ágat, reccs!
-Ugráljunk, mint a verebek
Rajta gyerekek!
-Itt a fejem, itt van ni, tessék csak rám figyelni,
Itt a szemem, itt a szám, ez pedig az orrocskám.
Jobbra, balra két karom, forgatom, ha akarom,
Lábaimmal topogok, óvodába indulok.

-Kis tornászok vagyunk mi, szeretünk mi tornázni,
Jobbra, balra hajolunk, jó nagyokat tapsolunk!
•

•
•

Ének
zene
énekes játék
gyermektánc

Mondókák: Ziki, zaka, zakatol ez a vonat valahol
Én vagyok a vasutas, te meg legyél az utas.
S-sz, beh sok súly,
Meg se mozdul!
Friss szenet, ha bekapok:
Messze, messze szaladok, szaladok…

Énekes játékok: Koszorú koszorú….
Lipem lopom a szőlőt…
Alma alma piros alma….
Kiszáradt a diófa…
Dombon törik a diót….
Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Bicikli
Egyenletes lüktetés, halk, hangos gyakorlása

