Tevékenységi tervek

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: Őszi témahetek 1.
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.09.26-10.07.
A projekt tervezett indító élménye: Dóri a vásárban c. mese felolvasása
A projekt várható lezáró élménye: Lóca együttes hagyományőrző koncertje

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: Őszi jeles napokkal kapcsolatos néphagyományok, szokások
megismerése
A projekt során megvalósítandó feladataink: ismeretszerzés érzékszervek útján, portékák készítése, csomagolása,
árusítása a vásárra, beszélgetések az állatok védelméről, tartásáról, őszi kerti munkálatok, gyümölcsök, zöldségek
betakarítása, tartósítása
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl : ismeretek gazdagítása, gondolkodási képességek, matematikai
tartalmú tapasztalatok , szókincsbővítés, vizuális képességek, hallásérzékelés, szabálytudat alakítása,emlékezet,
zenei képességek, szociális képességek,

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

Gyümölcs salátához valók előkészítése, darabolása, összeállítása
Portéka készítése a vásárra,
Szalvétahajtogatás
Egyéni megbízatások teljesítése
Magas ágyás terméseinek betakarítása, tartósítása

Játék

Szabad játék feltételeinek megteremtése
Szerepjáték eszközeinek biztosítása (piacozás)
Önálló ötletek megsegítése
Mozgásos játékok

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

Külső világ tevékeny
megismerése
•

•

Alapvető környezet és
természetvédelmi
ismeretek
matematikai
tapasztalatok,
matematikai játékok

Tárgymemória
Zöldség, gyümölcs memória
Forró krumpli
Csősz játék
Barchoba
Kapd el a botot!

Őszi zöldségek, gyümölcsök megnevezése, színük, alakjuk
Kóstolások; ízek megnevezése
Gyümölcssaláta készítése
Ősszel végzendő kerti munkák; betakarítás, szüret, lombsöprés, trágyázás,
ültetés, vetés
Mit csinálunk a felesleges gyümölccsel, zöldséggel?
Mi a befőzés, tartósítás, fagyasztás, aszalás, szárítás?
Mi a kamra, spájz?
Mihály napi hagyományok, szokások; állatok behajtása, elszámolás,
vásározás
Mi a szerepe a vásároknak az emberek életében?
Ki az a juhász, mi a dolga?
Juh, bárány, birka külső jegyeik, miért tartják őket?
Házi állatok, vad állatok közötti különbségek megbeszélése
Állatok védelme
Mit tehetünk mi az állatok védelmében?
Vadaspark előadása-állat bemutató
Mihály napi vásár az oviban
Látogatás a helyi piacon
Hányan jöttünk óvodába?
Halmazok alkotása zöldségekkel, gyümölcsökkel különféle szempontok
szerint: szín forma, méret stb.
Párok alkotása
Összehasonlítások számosság szerint
Rész-egész viszonyának szemléltetése
Különbözőségek keresése
Sorozatalkotások
Jobb-bal gyakorlása
Irányok gyakorlása: mellett, alatt, fölött, előtt, mögött, rajta

Verselés, mesélés
•

anyanyelvi játékok

Mi történt a hétvégén?
Találós kérdések?
Szókincsgazdagítása; kamra, spájz, portéka,suba, kurtítja

•
•

beszélgető kör
drámajátékok

Gyűjtőfogalmak gyakorlása: zöldség, gyümölcs, vad állatok, házi állatok,
Mondóka: Piros alma…
Sárgarépa ez a busz…
Vers: Kányádi Sándor: Jön az ősz
Bartos Erika: Piacon
Mese: Hová lett a répa a kertből?
Dóri a vásárban
Itt van az ősz
A nagyi gyümölcsfái
Mesélés után a történet átbeszélése, kérdések feltevése, megválaszolása

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

Mozgás
•

a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

Befőtt készítése nyomdázással
Őszi gyümölcsök, zöldségek mintázása gyurmából
Pom-pom bárány készítése
Szabad rajzolások
Mihály napi portékák készítése (kilövő, liszt emberke,)
Dekoráció készítése
Szabad levegőn való mozgás
Járó, futó feladatok
Gimnasztika
Akadálypályák kialakítása
Mozgáskotta
Mozgásos játék színkorongokkal
Séta a településen-piac látogatása, kertészet megtekintése

Lipem, lopom…
Dombon törik a diót…
Erre csörög a dió…
Hol jártál báránykám?
Hopp mókuska…
Én elmentem a vásárba…
Dal éneklése állathangon
Hangos-halk gyakorlása
Néptánc motívumok tanulása
Ritmusok visszatapsolása, visszakopogása ritmusbottal
Zh: Kolompos együttes
Lóca együttes hagyományőrző műsora
Ismerkedés a népi hangszerekkel

