
Tevékenységi tervek 

 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: Újra együtt az oviban! 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.09.01-09. 

A projekt tervezett indító élménye: Beszélgetőkör, nyári élménybeszámolók meghallgatása, ismerkedés 

az új gyerekekkel 

A projekt várható lezáró élménye: Ismerkedés az óvodával és környékével 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Az új gyerekek beszoktatása, visszaszoktatás, 

ismerkedés, egyéni élmények megosztása a közösséggel. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Szokás és szabályrendszerünk felidézése, gyakorlása 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: egymásra figyelés, emlékezet, beszédkészség 

fejlesztése, nagymozgások fej., csoportkohézió 

 

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a 

megvalósítás: - 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Teremrendezés 

Önkiszolgáló munka 

Eszközök előkészítése, elrakása 

Segítségnyújtás a kisebbeknek, ill. felnőtteknek 

Játékok elrakása 

Egyéni megbizatások teljesítése  

 

 

Játék Ölbéli játékok, lovagoltatók 

Fejlesztő játékok: Együtt jó! (vándor simi) 

 



Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

                        Telefonos játék (ismerkedés egymás nevével, jelével) 

                              Névkígyó 

Mi változott meg? 

Vendégvárás a babakonyhában 

Képkirakó 

Gyöngyfűzés 

Építő játékok 

Vonatpálya építés 

Állatkert építés Duplóból 

 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Mesék: -Marék Veronika: Első nap az óvodában 

              Kormos István: Vackor elindul az óvodába  

            -Fésűs Éva: Az engedetlen napraforgó  

 

            -Fésűs Éva: Gyümölcs mese 

Versek: Itt a fejem itt van ni… 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

Beszoktatás, visszaszoktatás, szocializáció. 

Szokás és szabályrendszereink felidézése, gyakorlása. 

Balesetvédelmi oktatás. Az óvodás korú gyermeknek életkori 

sajátossága miatt még nincs veszélyérzete, ezért az óvónő 

feladata a gyermek testi épségének megőrzése, illetve figyelmének 

ráirányítása a környezeti veszélyekre. Felhívjuk a gyerekek 

figyelmét a csoportszoba, mosdó, tornaterem rendeltetésszerű 

használatára. 

Jó, hogy újra együtt vagyunk! Ismerkedünk egymás nevével, 

jelével. Jó együtt lenni a barátokkal, csoporttársakkal. Fontos 

ilyenkor az érzelmi biztonság megteremtése és a gyerekek 

egymásra találása.  

Ismerkedünk az óvoda épületével, udvarával, megtanuljuk ill. 

felidézzük az idevonatkozó szabályokat. 

Alacsonyabb, magasabb, egyforma magas fogalmának a 

megismerése, helyes használata. 

megfigyelőképesség fejlesztése 

összehasonlítások, logikus gondolkodás 

 



             Fújja szél a fákat… 

             Lovas Gábor: Katica  

              Ziki-zaka zakatol ez a vonat valahol… 

              S-sz, beh sok súly meg se mozdul… 

Drámajátékok: Sziszera, puszera gingalló… 

                         Együtt jó! (vándor simi) 

                         Vigyázz le ne essen! (lepedőbe labda gurítás) 

                          Névkígyó 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Színezés ceruzával, zsírkrétával  

Emberábrázolás (nagyoknak) 

Gyurmázás (sodrás, lapítás, gömbölyítés) 

Gyöngyfűzés 

 

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 

Mozgás zenére                                                       

Vonatozás 

Fogójátékok 

Labdajátékok az udvaron 

Futás terepen (udvaron) 

Mozgáskoordinációt fejlesztő utánzó gyakorlatok 

Kistornászok vagyunk mi, szeretünk mi tornázni… 

 

                                       
 

Székfoglaló 

 

 

 



Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Mondókák: Ecc, pecc kimehetsz… 

                    Sétálunk, sétálunk… 

                     Cini, cini muzsika… 

             

                     

 

Énekes játékok: Egyszer egy hétpettyes…  

                           Ugráljunk mint a verebek… 

                           Bújj, bújj zöld ág… 

                            Koszorú, koszorú… 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


