Tevékenységi tervek

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: Újra az óvodában
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.09-01-16.
A projekt tervezett indító élménye: Nyári élmények felelevenítése, csoportot érintő változások átbeszélése.
A projekt várható lezáró élménye: Minden kisgyermek beszokott, ill. visszaszokott az óvodába.

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: Az óvodába érkezés megkönnyítése, megsegítése a gyerekek
számára.
A projekt során megvalósítandó feladataink: Az óvodai élet szabályainak átismétlése, kiemelten a
balesetmegelőzésre vonatkozó előírásokat.
Az új gyerekek beintegrálása a csoport közösségébe. Az óvodásaink részvétele az új gyerekek befogadásában.
Sok-sok játékos tevékenység felkínálása az érzelmi szocializáció érdekében.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Memória, megfigyelés, észlelés, motoros képességek,
gondolkodás, matematikai képességek, együttműködés, szocializáció, gyorsaság, állóképesség, nagymozgások,
szabálytudat.

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

Játék
Játék feltételeinek biztosítása

Ágyneműhajtogatás, segítségnyújtás az ágyazásban.
Öltözőszekrények, ruhaneműk rendben tartása.
Önkiszolgálás étkezésnél, mosdóhasználatnál, öltözésnél.
Terem és udvarrendezés.
Egyéni megbízatások teljesítése.
Segítségnyújtás a kisebbeknek és az új gyerekeknek
Ismerkedés:
- Madárröptetés (a kismadár a megnevezett gyermekhez vagy
jelszerinti társához sétál és helyet cserél vele)
- Száll a lepke (adott gyermekhez, testrészre)

(ötletek a játék tevékenység
megsegítéséhez, kiegészítő
eszközök készítése)

Külső világ tevékeny
megismerése
•

•

Alapvető környezet és
természetvédelmi
ismeretek
matematikai
tapasztalatok,
matematikai játékok

Kire gondoltam? (személyleírás külső, belső tulajdonságok
alapján)
- A mi csoportunk (mesélj a csoportról!)
Együttműködés:
- Labdatáncoltatás
- Itt a taxi, beszállás! (az utasok taxira várnak, az óvónő
ismerteti a taxi érkezése előtt, hogy hány személyes a taxi,
ennek megfelelő utas csoport alakítása a feladat)
- Gyors legyél! (zenére babzsák adogatása, akinél a babzsák van
a zene elhallgatásakor, kiesik a játékból)
- Tiltott mozdulat (játékvezető utánzása kivéve a tiltott
mozdulatot, amiért kiesés jár)
-

Csoportszokások átbeszélése
Udvarrendjének szabályai
Tornaterem használata
Balesetmegelőzésre vonatkozó szabályok

Halmazképzés: fiúk-lányok
Relációk: több-kevesebb
Mérés: magasabb-alacsonyabb

Verselés, mesélés
•
•
•

anyanyelvi játékok
beszélgető kör
drámajátékok

Mi történt a nyáron?
Mutatkozz be!
Mesélj az óvodáról, a Pillangó csoportról!
Szerinted mi a legjobb az óvodában?
Az én nevemet nem tudhatja senki (Rostási Nikolett)
Volt egyszer egy kisfiú, akit úgy hívtak, hogy Bence. Bence már elmúlt
hároméves, és tudta, hogy hamarosan ő is óvodás lesz. Mindenki, akivel
találkozott, megkérdezte, hogy várja-e az ovit, de a kisfiú mindenkinek azt
a választ adta, hogy ő nem várja, otthon akar maradni. Eljött a nagy nap.
Anyukája vitte az oviba a kisfiút és egész úton arról mesélt neki, hogy
milyen jó lesz az oviban: – Sok új barátod lehet, és ha együtt játszatok,
akkor hamar elmegy az idő, és észre sem veszed, már jöhetsz is haza! Bence
nem akart új barátokat, és nem akart játszani, ezért így felelt: – Én nem
akarok új barátokat, nekem otthon van a cicám, és vele akarok játszani! –
Hidd el, kisfiam, hogy a kis pajtásokkal is nagyon jó lesz játszani! Velük
tudsz bújócskázni, fogócskázni, és még sok mást is játszani, amit a cicáddal
nem. Bemegyünk az oviba, bemutatkozol a többieknek, és már játszhattok
is. – Én nem akarok senkivel játszani, és nem is fogom megmondani a
nevemet! Nekem nem lesz jó az oviban semmi! – dünnyögte mérgesen

Bencus. – Majd meglátod, kicsim, hogy szeretni fogod az ovit! – felelte
anyukája, és egészen az óvoda ajtajáig győzködte morcos kisfiát. Mikor
odaértek az oviba, anyukája kedvéért okosan bement az óvó nénivel, de még
mindig arra gondolt, hogy nem fog játszani senkivel, és leült egy székre.
Látta, hogy nagyon sok gyermek jött be az ajtón. Mindegyik ovis
mosolygott és elkezdett játszani, de Bencének ettől sem jött meg a kedve.
Mikor már minden ovis odaért, az óvó néni leültette őket körbe a szőnyegre,
és így szólt: – Engem Viki néninek hívnak. Én leszek az óvó nénitek.
Sokat fogunk együtt játszani. Most szeretném, ha mindenki elmondaná,
hogy mi a neve, és utána majd tudtok együtt játszani. A gyerekek szépen
sorban bemutatkoztak: – Engem Krisztiánnak hívnak. – Engem Robinak
hívnak. – Én Zsófi vagyok. Mindenki ügyesen elmondta a nevét, majd
Bence következett, de ő csak hallgatott. – Légy szíves, te is mondd el, hogy
hívnak! – szólította Viki néni. – Nem akarom! – dünnyögte Bence. – Én
kíváncsi vagyok a nevedre! – mondta Krisztián. Bence csak hallgatott és
rázta a fejét. 9 – Nekem sem mondod el? – kérdezte mosolyogva Zsófi. –
Az én nevemet nem tudhatja senki! – mondta mérgesen Bence. Az óvó néni
bemutatta Bencét, de senki nem jegyezte meg a nevét. Mindenki csak arra
emlékezett, hogy nem akarta megmondani, hogy hívják. A bemutatkozás
után mindenki megette a tízórait, majd kimentek az udvarra játszani. Az
összes ovis jól érezte magát, csak Bence nem. – Gyere fogócskázni,
Krisztián! – szólt Robi. – Fanni, gyere Te is! Már minden gyermek
fogócskázott, Bence pedig nézte őket. Látta, hogy milyen jót játszanak
együtt. Az óvó néni észrevette, hogy Bence a gyerekeket figyeli. – Bencus,
menj oda, és mondd meg a gyerekeknek, hogy te is szeretnél velük játszani!
– Egyedül nem merek... – suttogta Bence. – Odakísérlek, menjünk. Azzal
az óvó néni megfogta a kisfiú kezét, és elindultak a játszó gyerekek felé.
Bence egyre jobban izgult, minél közelebb értek. Mikor odaértek, Bence így
szólt: – Én is játszhatok veletek? – Persze! Mindenki játszhat! – válaszolt
Krisztián. – Akkor engem miért nem hívtatok? – kérdezte szomorúan
Bence. – Mert senki sem emlékszik a nevedre, csak arra, hogy nem akartad
elmondani. – Ne haragudjatok, engem Bencének hívnak, de szólíthattok
Bencusnak is. – Jó, hogy megmondtad a nevedet, Bencus. Gyere, te leszel a
fogó! Bence elengedte Viki néni kezét, és nagyon örült. Rájött, hogy
anyukájának igaza volt. Tényleg nagyon jó a többiekkel játszani. Észre sem
vette, és máris eljött az ebédidő, anyukája pedig jött érte. Elmesélte
anyukájának, hogy milyen sok új barátja lett, és hogy ő szeret oviba járni.
Attól kezdve Bence örömmel ment az oviba, és sokat játszott pajtásaival

Rajzolás,
festés,

Ujjra, csuklóra húzható lepke készítése

mintázás,
kézimunka

Rajzolás, gyurmázás, egyéni kreatív alkotások készítése
Gyöngyfűzés
Homok sütemény, gombócgyúrás, homokvárépítés
Mozgás
•

a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

Játék az udvaron:
- homokvárépítés
- mászás, csúszás, egyensúlyozás
- labdajátékok
- futás
Szivárványfogó
Keresd meg a házad!
Séta a babzsákkal
Labdatáncoltatás
A tavaly tanult körjátékok felidézése
- Süss fel nap!
- Lánc-lánc Eszter lánc
- Csipp, csipp csóka
- Kiszáradt a diófa
- Cseri borsó
- Ennek a kislánynak
- Mély kútba
- Koszorú
Ritmustaps

