
                       ŐSZ 

 
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: Őszi természet (őszi gyümölcsök, őszi időjárás) 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.09.12.-2022.09.16  

A projekt tervezett indító élménye: őszi gyümölcsök bevásárlása a helyi 

zöldségesnél.  

A projekt várható lezáró élménye: gyümölcssaláta készítése közösen és 

annak elfogyasztása. 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink:  

Az őszi évszak csodáit megmutatni, feltárni, megtapintani, átélni együtt közösen. 

Óvoda udvarán, sétálva a közeli erdőben, kirándulva a remeteszurdokban. Érzékszerveik 

által megmutatni nekik az őszi természetet.  

 

 



A projekt során megvalósítandó feladataink: 

A gyermekekkel újra megtapasztaltatni, hogy óvodába járni jó! 

Az eddig tanultak ismétlése a teljesség igénye nélkül, a teljes repertoárból válogatva. 

 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek: Ismerjék fel és tudják 

megkülönböztetni, hogy melyek azok a gyümölcsök, amik ősszel érnek és melyek azok, 

amik a többi évszakban teremnek. Járjanak nyitott szemmel a világban és figyeljenek az 

apró részletekre is.  

 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

 

• Gyümölcssaláta készítésnél, gyümölcsök 

megmosása, megtörlése. 

• Tálkák, evőeszközök előkészítése.  

• Asztalok letakarítása. 

• Festékek előkészítése 

• Ceruzák kihegyezése 

• A helyi zöldségesnél, szatyorba bepakolás. 

 

 

 

 

  

  

  



 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

• kiegészítő eszközök  

• készítése 

 

• szabad játék feltételeinek, zavartalanságának 

biztosítása 

• a gyermekek önálló ötleteinek segítése, 

kreativitásuk támogatása, az adódó helyzetek 

maximális kihasználása 

• az „unatkozó”, illetve az „elhúzódó” gyermekek 

játékba segítése 

• a gyermekek játszó-csoportokba segítése 

• szerepjátékok (helye és helytelen cselekedetek, 

problémamegoldás) 

• Melyik gyümölcs milyen ízű, ízlelés csukott 

szemmel, találd ki melyik gyümölcsöd eszed? 

• Érzékelés tapintással, csukott szemmel melyik 

gyümölcs van a kezedben.  

• Ruhadarabok és kellékek behozatala és 

csoportosításuk évszakoknak megfelelően. (sál, 

kesztyű, sapka, kardigán, gumicsizma, fürdőruha, 

esernyő, naptej, napsapka). 

 

 

 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet 

és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• Óvoda udvarán, illetve a közeli remete szurdok 

séta alkalmával az időjárás, természet 

körforgása megfigyelése együtt.  

• Falevelek, termések gyűjtése, azok 

megfigyelése.  

• Beszélgetőkörben a nyári élmények 

felelevenítése, miben különbözik a mostani 

időjárás az elmúlt nyári évszakhoz képest.  

 

 

 

 

 

 

 



• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

 

 

 
 

• Az őszi színek megbeszélése, sablonok 

kifestése.  

• Mi történik, ha két-három színt 

összekeverünk, milyen színt kapunk.  

• Gyümölcsök és színek összehasonlítása és 

párosítása.  

• Gyümölcsök formája, nagysága, alakja. 

 

  



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

 

Anderkó Péter: Szeptember 
 

Hűvös az éj, hideg a szél 
halványabb a napsugár 

 

Ki tudja már, a sok gólya 
a sok fecske merre jár. 

 

Elhervadtak a virágok, 
sárgulnak a levelek, 

 

A szőlősben szüretelnek 
a szorgalmas emberek. 

 

Körtét, almát, szilvát, diót 
szedeget a sok gyerek, 

 

Előbújnak a szekrényből 
sálak és pulóverek. 

 

Kora reggel már dér fedi 
Odakinn a földeket. 

 

Elbúcsúzik a fényes nyár 
Siratja az erdő s berek. 

 

 

Mese: magyar népmese, Szóló szőlő, mosolygó 

alma, csengő barack 

 

A mesét úgy tervezem elmesélni a kis 

nyusziknak, hogy lehetőséget adok nekik, hogy 

úgy helyezkedjenek el a szőnyegen, ahogy 

nekik kényelmes. (akár hanyatt fekve, akár 

hason) Megkérem őket, hogy ha tudják 

hallgassák a mesét csukott szemmel és 

képzeljék el, amiket hallanak.  

A mese végén megbeszéljük közösen a 

hallottakat.  

A végén mindenkitől fogok kérni egy rajzot.  

„Rajzold le, hogy mi tetszett neked a 

legjobban a meséből.” 

 

 



 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Őszi gyümölcsök sablonjainak a kivágása. 

 

• Azok kifestése különböző technikával. (ecsettel, 

ujjlenyomattal, szivaccsal, fülpálcikával). 

 

• Mese illusztráció  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Mozgás 

a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

• Játékos, mindennapos testmozgás a 

szabadban időjárásnak megfelelően.  

• Óvoda udvarán, játékos irányított feladatok. 

(szaladva kerüljétek meg azt a fát, vedd fel a 

labdát a földről, dobd be a kosárpalánkba, 

majd fuss ide hozzám, adj egy pacsit a 

következő indulónak) 

• Játékos mindennapos torna a 

csoportszobában. Tornagyakorlatok a 

szőnyegen. 

Gesztenyék felmarkolása zokni nélkül, 

mezítláb, földről a kosárba.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

• Lipem-lopom a szőlőt (ism) 

• Hej a sályi piacon (ism) 

• Alma, alma (ism) 

• Hull a szilva a fáról (ism) 

 

• A Kassai szőlőhegyen két szál vessző (új dal) 

 

 

• Zenehallgatás: Ősszel érik babám a fekete 

szőlő (óvónő énekli el)  

 

• Zenei feladat: halk hangos gyakorlása az 

énekek éneklése által. 

 

 

 

 
 

 

  

      

 

 


