Tevékenységi tervek

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.09.01-09.
A projekt tervezett indító élménye: Játékos ismerkedés
A projekt várható lezáró élménye: közös éneklés, tánc, egymás nevének megtanulása, közös
zenés élményszerzés
A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink:
Szokásrendszerünk kialakítása. A gyermekek a csoportban ismerjék meg egymás nevét,
tudják szépen megszólítani egymást, megtanulják, mikor, mit, hol csinálunk, melyik asztalnál
van a folyamatos reggelizés, hol játszunk a társasjátékokkal, hol kézműveskedünk, alkotunk,
az ehhez való eszközöket hol találják, játékpakolós versike megtanulása, megszokják a
gyerekek a csoport ritmusát, mely asztaloknál ebédelünk, ki hova ül, mi a naposi teendő,
ebéd előtti versike megtanulása.

A projekt során megvalósítandó feladataink:
A csoportszoba berendezése, a gyermekek jeleinek megrajzolása, laminálása, damillal való
átszúrása, az versek megtanulása, a beszoktató szülőkkel való folyamatos kommunikálás.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:
figyelem, szociális érzékenység, nevek, jelek megtanulása, csoport szokásrendszerének
kialakítása

Munka jellegű
tevékenységek

A mindennapokban előforduló teendők begyakorlása, ceruza
hegyezése, szemetesek használata, papír hulladék külön gyűjtése,
naposi teendők megértése, megtanulása, kézmosás folyamatának
ismétlése, kisebb gyerekek segítése a csoportban.
Játékpakolás dallal, mondókával kísérve, a végén 10-től való
visszaszámolással.

Játék
Játék feltételeinek
biztosítása
ötletek a játék
tevékenység
megsegítéséhez
játékeszközök
készítése

Külső világ
tevékeny
megismerése
Alapvető
környezet-, és
természetvédelmi
ismeretek
matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok
Verselés, mesélés
anyanyelvi játékok
beszélgető kör
drámajáték

Rajzolás, festés,
mintázás,
kézimunka

Szabadjátéknál a gyermekek érzelemvilágához alkalmazkodva a
polcokon levő játékok elhelyezése, azokkal való közös játék
kezdeményezése/ folyamata.
Körjátékba csalogatás, közösségi játékkör kialakítása.
Csoportkohézió erősítése a játék segítségével, játékba ágyazott
tanítási folyamatok bújtatott beillesztése (köszönés, kedves
megszólítás, kommunikáció)
Társasjátékok elérhető hozzáférése, a szabad játékba való
minimális beavatkozás.

Vackor csoport lévén a körte, mint gyümölcs megismertetése a
gyermekekkel, annak körbeadása, felvágása falatokra,
megkóstolása.
Színes főzős gyurmából való elkészítése.
Gyermekek számlálása 1-től indulva, naponta többször
fejecskéjüket érintve ismételve.
10-től visszaszámolás a játékpakolás alkalmaival.

Beszélgetőkörben a Vackor, mint fogalom magyarázása, körte
körbeadása, megillatozása.
Kormos István: Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról című
verses meséjének mesélése, Reich Károly illusztrációinak
bemutatása.
Kevésbé ismert szavak kiemelése, (bóklász, kölyke) állatok
megnevezése, medves jellemzői. Kinek van állata otthon?
Mozgásos játék a mese hatására, állatok mozgásának utánzásával
egy helyben maradva.
Főzős színes gyurmával körte formázása a kis kezükkel, zöld szár
beleillesztése. A kiscsoportosoknak segítése a gömbölyítésben, a
nagyobbak egyénileg dolgoznak, amennyiben kell, segítünk. A cél
az örömteli alkotás varázsa.
A hét során minden napos papírvágás, a cetlikből közös hatalmas
körte alkotása, annak kiállítása a csoportszobában, esztétikai
élményszerzés céljából.

Mozgás
mindennapos
testmozgás
feladatai, játékai

A mindennapos mozgás mellett csütörtökön a tornateremben
nagymozgásos tevékenységgel mesés játék segítségével
megelevenednek az erdei állatok, azok mozgásást, hangját
utánozva játékos feladatok teljesítése: “málna szedés”, “barlangba
bújás”, “fára mászás”.

Ének-zene, énekes
játék, gyermektánc

Furulya segítségét hívva dallamfelismerés, sokaknak új dal
tanulás.
“Körtéfa, körtéfa” című dal.
Ez egész héten visszatérő motívum. Arra kitalált egyéni tánccal,
mozgással kísérve.
Dallambújtatás, dallam folytatása furulyaszó után, furulyázott
dallam visszaéneklése. Tiszta éneklés gyakorlása, jókedv
fenntartása a tevékenység végzése közben kis tréfás pillanatok
segítségével.

Reflexió

