Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz

A projekt címe: „Sétálunk, sétálunk, erdőt mezőt bejárunk…”

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.09.12.-2022.09.23.
A projekt tervezett indító élménye: Beszélgetünk az autómentes hét fontosságáról, majd nagyjaink drámajátékok
segítségével bemutatót tartanak a kisebbeknek.
Séta a közeli erdőben, faluban, közlekedési szabályok alkalmazása!
Kiemelten foglalkozunk a baleset megelőzéssel.
A projekt várható lezáró élménye: Futóverseny a réten!

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink:
• A gyermekek közlekedési szokásainak alakítása, biztonságos közlekedésre való nevelés.
• Különböző közlekedési eszközökkel való ismerkedés, játékos tanulás ezen járművekről.
• Szerepjátékok, mely során ismerkedhetnek, gyakorolhatják az egyes szerepeket, mint például vonaton való
utazás, gyalogos, kalauz, forgalom irányító.
• Baleset megelőzés játékos előadása
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: ismeretek bővítése, együttműködés, tolerancia, pozitív érzelmi
azonosulás, rövidtávú memória, finommotoros koordináció, reagálási gyorsaság, szókincs bővítése, szem-kéz
koordináció fejlesztése, gyors-lassú fogalompár tudatosítása
Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a megvalósítás: -

Munka jellegű
tevékenységek

•
•
•
•

Önkiszolgálással kapcsolatos feladatok fejlettségtől függő, önálló
végzése
Az óvodába behozott bicikli, roller biztonságos tárolása, rendben tartása
Naposi teendők ellátása
Segítségnyújtás, pakolás, ágyazás során

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

•
•
•

Közlekedési dobble
Logikai készlet felhasználása

•
•

Memória/puzzle játékok közlekedési táblákkal

•
•
•
•
•
•
•
•

Autós, vonatos, repülős, gyalogos szerepjáték
Barchoba közlekedési eszközökkel, járművekkel
Melyik közlekedési eszközre gondoltam?
Mit visz a kishajó?
Vonatos játék
Autópálya építés
Garázs építés

• Relációs szókincs gyakorlása

Külső világ
tevékeny
megismerése
•
•

Alapvető környezet és
természetvédelmi
ismeretek
matematikai
tapasztalatok,
matematikai játékok

Verselés,
mesélés
•
•
•

anyanyelvi játékok
beszélgető kör
drámajátékok

•
•
•
•
•

Ismerkedünk a közlekedési eszközökkel, szárazföldi, légi és vízi járművekkel.
A gyalogos közlekedés gyakorlása. Séta alkalmával helyes viselkedés, átkelés
az úttesten.
Környezettudatos viselkedés/életmód alakítása közlekedés szempontjából
Figyelem felkeltése a járművek környezetszennyező hatásáról
Baleset megelőzés (előadás mesébe ágyazva)

Matematikai tapasztalatok:
•

Különböző halmazokba csoportosítjuk a járműveket, gyorsaság szerint, méret
szerint, illetve hol közlekedik

Beszélgető kör témái:
• Jelek, nevek , jelversek játékos ismétlése
• Beszélgetés arról, ki-mivel jött az óvodába, miért fontos az autómentes
világnap, ki ült már valaha vonaton, repülőn, hajón, ki tud biciklizni,
rollerozni,
• Hogyan viselkedünk utazáskor?
Mesék:
• Marék Veronika: Boribon autózik(kicsiknek)
• Kormos István: Vackor messzi útra indul
• Orsovai Mária:Repülni jó
• Annie. M.G. Schmidt: Titi a toronyház tetején
Versek, mondókák:
• Megy a hajó a Dunán
• Sétálunk, sétálunk, erdőt mezőt bejárunk
• Piros autó
• Poros úton kocsi zörög
• Sssh-sszh beh sok súly
• Haragosi
• Kocsi és vonat
• Repülőt gyárt Jani, Feri
• Jelversek ismétlése, gyakorlása
Anyanyelvi játékok:
• Közlekedési eszközök hangjainak felismerése
• Játékos ajaktorna
• Magán- és mássalhangzó ismétlők: Kerekes kereket kerekít kerekre. Két
pék, két szép, képet tép.

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

•
•
•
•

Egészségfejlesztő
testmozgás

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a mindennapos testmozgás
játékai, feladatai

Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc

Jelek elkészítésének befejezése (gomba, cseresznye…)
Járművek rajzolása, színezése
Garázsépítés dobozokból
Bicikli készítés

Kistornászok vagyunk mi
Séta a főtérre
Tűz,víz,repülő
Biciklire szálltam…
Autós játék (nappal, éjszaka)
Repülős játék – fel/leszállás
Vonatos játék – jelzésre székre ülni
Utánzó járások: óriásjárás, törpe járás, …
Járás, futás tempóváltással, tárgyak között jobbra, balra kanyarodva.
Utánzó mozgás: medvejárás, sánta róka, békaugrás, nyuszi ugrás.
Páros lábon szökdelés.
• Fogó,- és futójátékok
Zenei feladat:Gyors-lassú, halk-hangos, érzékeltetése, felismerésének gyakorlása,
énekek és mondókákon keresztül, mozgással kísérve. Ismerkedés az egyszerű
néptáncmotívumokkal (köralakitás egyenletes járással, kézfogással)
•
•
•
•
•
•

Jön a kocsi most érkeztünk
Jöttem karikán
Lassan jár a csigabiga
Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára
Kőketánc
Alma, alma

• De jó a dió
• Hely a Sályi piacon
• Csepp csepp csepereg
Zenehallgatás: Gyerekek választása alapján

