
 Tevékenységi tervek 

Tekerjünk akkor! -„Ne gondold, hogy vacak a 

Vackor!” 

-Mobilitási hét a Vackor csoportban  

2022.09.19-23. 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.09.19-23. 

 

A projekt tervezett indító élménye: A gyerekek ösztönzése, a szülők 

figyelmének felhívása arra, hogy ezen a héten gyalog, biciklivel, vagy 

rollerrel, illetve aki már olyan ügyes, és tud, görkorcsolyával 

érkezzen az óvodába 

 

A projekt várható lezáró élménye: Közös rollerezés, futóbiciklizés az 

óvoda udvarán, játékos ismerkedés a közlekedési szabályokkal 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: 

Közlekedési ismeretek fejlesztése, játékos formában, biztonságos 

közlekedés, felhívni a gyerekek figyelmét, a környezet védelmére 

. 



 

A projekt során megvalósítandó feladataink:   

Közlekedéssel kapcsolatos alapvető szabályok elsajátítása, 

betartása. 

Balesetmegelőzés. 

Kulturált közlekedési viselkedés szabályainak elsajátítása 

 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl.: 

Téri tájékozódás, szem, kéz- láb koordináció, nagymozgások. 

Kézműves feladatok közben a finommotorikus mozgás fejlesztése, 

esztétikai nevelés. 

Új ismeretek elsajátítása, jobb és bal irányok gyakoroltatása. 

Megfigyelőképesség, Koncentráló képesség fejlesztése. 

Tempó, lassan, gyorsan, képzelet fejlesztés, tempóérzékelés fejlesztése 

 

 

 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

 

• együtt készített játékeszközök 

barkácsolása után rendrakás 

• a játékos jármű-vetélkedő 

helyszínének elrendezése, a bóják 

elhelyezése, majd a játék után 

elpakolása 

• udvari homokozó körüli rész 

felsöprése 

• vízfelelős 

• villanyfelelős 

 

 



 

Játék 

 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

•  játékeszközök 

készítése 

 

• A csoportban található építő játékok 

(favonat, autópálya, dupló) segítségével 

útvonal hálózat létrehozása, a 

játékautókkal és játék emberekkel a 

biztonságos közlekedés eljátszása. 

1. feladat: építsetek az autóúthoz egy 

körforgalmat, ahol az autó könnyedén 

meg tud fordulni, ha eltéveszti az irányt! 

2. feladat: építs az út mellé kettő parkolót; 

egy boltot! 

3. feladat: építs egy olyan utat, ahová a kocsi 

csak bemenni tud, de ki már 

nem tud jönni! 

4. feladat: építs egy alagutat, pont úgy, hogy 

a körforgalom előtt legyen és a 

bolt után! 

• saját készítésű jármű puzzle kirakása 

• jelzőlámpa készítése 

• Célba dobás 

babzsákkal, a 

jelzőlámpa színeinek 

megfelelően 

 

 

Forrás: 

https://hu.pinterest.com/pin/414260865705663890/  

• Ügyességi játék, melyben 

merőkanállal kell kiszedni a 

piros, sárga, zöld színű 

korongokat, vagy golyókat, 

ráadásul a jelzőlámpa színeinek 

megfelelő sorrendben. 

        Kép forrása: Pinterest 

Forma-1: 

Minden játékosnak adunk egy járművét, aminek 

az elejére rákötünk egy kb. 2 méter hosszú 

fonalat. ezt ráerősítjük egy ceruzára. Adott jelre a 

gyerekeknek fel kell tekerniük a fonalat, és így 

kell magukhoz húzniuk az autót. Az lesz a 

győztes, aki elsőként ér célba az autójával. 

Először két vállalkozó gyermek segítségével 

mutatjuk be a játékot. 

 

 

 

https://hu.pinterest.com/pin/414260865705663890/


Külső világ tevékeny 

megismerése 

 

 

 

 

• Alapvető 

környezet-, és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

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. 

 

Beszélgetünk a gyermekekkel arról, 

hogyan jutunk el az óvodába, a szülők a 

munkahelyükre, a nagyobb testvér 

hogyan megy iskolába és a többi óvodás 

vajon hogyan érkezik az intézménybe. 

Meséljünk nekik arról, hogy ez 

többféleképpen is lehetséges. Azok, akik 

közelebb laknak az óvodához, iskolához 

gyalog, biciklivel vagy rollerrel is 

közlekedhetnek. Ám azok, akik 

távolabbról érkeznek, autót vagy 

tömegközlekedési eszközt vesznek 

igénybe. Beszéljük meg a gyermekekkel, 

hogy milyen eszközöket ismernek, milyen 

eszközöket használtak már, mit 

szeretnének kipróbálni? 

 

Ismertetjük a gyermekkel a közlekedési 

eszközöket, a közlekedés alapvető 

szabályait, megismerkedünk a 

gyalogátkelő fogalmával, a lámpa 

jelzéseivel és néhány fontosabb 

jelzőtáblával is. Mindezeket játékos 

feladatokkal, versekkel és mondókákkal 

is színesebbé tehetjük, a biztonságos 

közlekedéssel, a lakóhelyünkön tett séta 

alkalmával. 

A séta alkalmával megszámláljuk 

hányféle jármű halad el mellettünk, és 

hogy mennyit látunk. 

Megfigyeljük az utunk során a 

közlekedési táblákat, jelzéseket. 
A csoportszobában található járművek 

csoportosítása szín, forma, méret 

szerint. 

 

 

 



Verselés, mesélés 

 

• anyanyelvi 

játékok 

 

• beszélgető kör 

 

• drámajáték 

„Amikor a lámpa piros: 

 

az úttestre lépni tilos! 

 

Amikor a lámpa sárga, 

 

maradj csak a járdán állva. 

 

De amikor zöld a jel, 

 

szabad az út, indulj el!” 

A verssel egy játék lehetőség a „Fejezd 

be!” játék, amikor az óvónő, vagy szülő 

elkezdi mondani a verset, de megáll 

valahol a mondat közepén. és annak a 

kisgyermeknek kell befejezni a 

mondatot, akinek labdát gurít, vagy 

ránéz. 

 

A jelzőlámpa 

 

Jelzőlámpa áll a járdán… 

Csuda okos szerkezet! 

Zöld szemével hogyha rám néz, 

Azt jelenti, mehetek. 

 

Ilyenkor én nem habozom: 

Szépen el is indulok, 

Tudom, hogy a túloldalra 

Veszély nélkül átjutok. 

 

Ám hogyha a jelzőlámpa 

Piros szeme néz felém: 

Megállok a járda szélén, 

S nem indulok, de nem én! 

 

Mert a lámpa figyelmeztet: 

Átmenni most nem szabad! 

Világító piros szeme 

Jelenti a tilosat… 

 

Okos az a jelzőlámpa! 

Csuda okos szerkezet! 

Éber szemmel ügyel miránk, 

Hogy ne érjen baleset. 

 



 

/Szalai Borbála/ 

 
Bartos Erika: Roller 

 

Roller fut az utcán 

Megakad a buckán 

Leesik a csemete, 

Koszos lesz a tenyere! 

 

• Rajzolás,  

• festés,  

• mintázás, 

• kézimunka 

• Bicikli készítés: 

Forrás:  

http://krokotak.com/2015/05/bicycle/ 

 

•  Kedvenc 

jármű 

alkotása: 

 

 

 

 

 

 

 

• Közlekedési lámpa: 

szükséges eszközök 

középső-, és 

nagycsoportosoknak: 

piros, sárga, zöld tépett 

papírdarabok, ragasztó, 

fekete, vagy fehér papír 

 



Kiscsoportosoknak újbegy festéshez: 

festék, papír  

 

 

• táblák rajzolása a gyerekekkel közösen: 

stop tábla, körforgalom, kerékpár, 

gyalogos 

• „Igazi” színváltós 

jelzőlámpa 

készítése: 

 

 

https://www.aartedeensinareaprender.com/2018/09/semaforo-diy.html?m=1 

 

 

 

 

 

 

 

Mozgás 

 

Mindennapos 

testmozgás 

•  feladatai 

• játéka 

Futás autót vezetve körbe 2-szer, galoppozó 

járás, járásban hátrafelé tolatás. 

Fekvő bicikli: 

A szőnyegen hanyatt fekvésben fekszenek a 

gyerekek, és pipáló lábfejjel tekernek: 

Egy lábbal, váltott lábbal páros lábbal, előre, 

hátra, fel a dombra-lassan, le a lejtőn-gyorsan, 

bicikli verseny. 

 

Autóverseny: 

A teremben a padok elé leülnek törökülésben a 

gyerekek, megbeszélt jelre négykézlábra 

ereszkednek és egymáshoz nem érintkezve, 

minél gyorsabban elmásznak a bordásfalig, 

onnan tolatva négykézláb visszaindulnak a 

padhoz, az elsőnek érkezőket a végén 

megtapsoljuk. 

Alagút: 

A gyerekek fekvő támaszban, könnyítve 

négykézláb állnak sorban, egymás mögött, az 

első átkúszik a többiek hasa alatt, majd a végén 

ő is beáll a sorba, és indulhat a következő, addig 

ismétlődik a játék, amíg mindenki átkúszik, ha 

sokan vannak a gyerekek két oszlopot is lehet 

alkotni. 

 

https://www.aartedeensinareaprender.com/2018/09/semaforo-diy.html?m=1


Az alábbi Forgalomirányító című mozgásos játék 

során megismerhetik az ovisok a közlekedési 

táblákat és jelentésüket. 

 

A gyerekek körbe futnak, egy kiválasztott 

játékos láthatósági mellényt kap, ő lesz a 

forgalomirányító. Rajzolt vagy nyomtatott 

közlekedési táblákat fog a kezében, melyek 

közül egyet-egyet felváltva mutat társainak. A 

játék kezdete előtt minden táblának 

megbeszéljük a jelentését, például: a 

körforgalom táblánál menetirányt vált a kör; a 

stop táblánál megállunk; a kerékpár táblánál 

biciklire szállást imitálunk; a gyalogos táblánál 

átengedjük az embereket, stb. 
3 nagycsoportos 3 csoportot vezet végig egy 

adott szakaszon, amilyen mozgást végez a 

vezető a többieknek azt kell utánozni. 

 

Ének-zene,  

• énekes 

játék, 

 

gyermektánc 

Mondóka: 

Poros úton kocsi zörög… 

Kicsi kocsi három csacsi… 

-beszélgetőkör: hogyan közlekedtek régen, 

manapság van-e még ilyen, valaki utazott-e már 

lovaskocsin? 

Ének:  

Jöttem karikán, kicsi taligán.. 

Jön a kocsi most érkeztünk…- énekre járni, 

dobolni, lassan, gyorsan-képzelet fejlesztés, 

tempóérzékelés fejlesztése 

Zenehallgatás: 

Gryllus Vilmos: Bicikli 

https://www.youtube.com/watch?v=LEv9rr5iSyI 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LEv9rr5iSyI

