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 Ősz szele zümmög… 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022. 10. 17-28. 

A projekt tervezett indító élménye: Az őszi időjárás megfigyelése, hulló őszi falevelek gyűjtése 

A projekt várható lezáró élménye: Elkészült kézműves munkák nézegetése, a természet színeiben való 

gyönyörködés 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Szerezzenek minél több ismeretet az őszi évszak 

tulajdonságairól, változásairól. 

Feladataink: Az őszi időjárás változás megfigyelése. Az időjárásnak megfelelő öltözködés 

fontosságának alkalmazkodása, megismerése az egészségmegőrzés szempontjából. A természetben 

található őszi kincsekkel, termésekkel való ismerkedés, az őszi természet színeinek felfedezése. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek: Alak-háttér megkülönböztetése, szókincsbővítés, 

türelem, feladattudat, feladattartás, különbözőségek, azonosságok, halmazalkotás, mozgás minták 

utánzása, auditív észlelés (környezet hangjai). 

 



2022-2023. Maci csoport 
Kiscsoport 

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a 

megvalósítás: - 

Munka jellegű 

tevékenységek 

• Önkiszolgálás 

• Játékok rendben tartása 

• Hulló falevelek összegyűjtése 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

• Őszi drámajáték 

• Természet hangjainak a felismerése és utánzása 

• Őszi spatulakép kirakó 

• Őszi gyümölcsök (memória játék) 

• Terménykirakó 

• Mini bábjáték (erdei állatok) 

 

 

 

Külső világ 

tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 

 

 

 

• Az őszi „erdőben” (óvoda udvarán) sétálva a gyermekekkel felfedezzük 

az ősz jellemző jegyeit, évszakkal kapcsolatos összefüggéseket. 

• Ősszel a fák pihenni készülnek, ezért színesednek meg a leveleik majd 

lehullajtják őket. 

- Milyen színűek a falevelek ősszel? 

- Minden fának egyforma a levele? 

• Falevelek és termések gyűjtése közben beszélgetés a hasznukról az 

erdei állatok számára. 

• Időjárás változásának megfigyelése, eső, havaseső, köd, ködszitálás. 

• A természet hangjainak megfigyelése: szél fújása, süvít a szél a fák 

között, levél zizzenése, faágak reccsenése. 
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Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• drámajátékok  

 Mondókák: 

• Esik, eső csepereg: 

„Esik, eső csepereg 

Sárga levél lepereg 

Esik eső, csepereg, 

A kisegér kesereg. 

Esik eső, csepereg, 

Megáznak a gyerekek.” 

Vers: 

• Kovács Barbara: Levél a szélben 

Mesék: 

• Zelk Zoltán: Őszi mese 

• Marék Veronika: Kipp-kopp mese 

• Csukás István: Sün Balázs 

• Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje 

• Őszi falevelek:  

„Lehullott egy falevél 

Szelek szárnyán útra kél (repülő karmozgások) 

Hegyen völgyön átrepül (sétálva repülő karmozgásokkal) 

Ha elfárad, lecsücsül (leguggolunk) 

Elszundikál, szendereg (kezünket a fejünk alá tesszük) 

Aztán jönnek új szelek (nagy karmozdulat) 

Libeg, pörög, messze száll (repkedés kézzel, forgás) 

És a világ végén majd megáll (megállunk).” 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

• Őszi képek alkotása falevelekből 

• Termésnyakláncok, termésállatkák készítése 

• Őszi fal festése ujjbegyfestéssel 

 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

• Sorba rendezés, sorozatok létrehozása a levelekből, termésekből, 

levélkupacok nagyságának összehasonlítása, összemérése. 
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mintázás, 

kézimunka 

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

• „Esik az eső” (futójáték) 

• Alagút játék (átbújás a tornaszerek alatt) 

• Udvari játék kapcsán levélkupacok átlépése, átugrása 

• Letört ágakból, falevélkupacokból átlépések, egyensúlyozó járás a 

faágak között 

• „Fut szalad a pejkó” (fogójáték) 
 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Mondókák: 

• Esik, eső csepereg… 

• Fújja a szél a fákat… 

• Húzz-húzz engemet… 

Énekes játék(ok): 

• Kiszáradt a diófa… 

• Ki lakik a dióhéjban? 

• Hová mész falevél… 

• Badacsonyi szőlőhegyen… 

Gyermekdalok: 

• Ősz szele zümmög… 

• Hová mész falevél… 

Zenehallgatás: 

• Őszi éjjel izzik a galagonya… 

• Bóbita, bóbita… 

• Antonio Vivaldi: Ősz – Négy évszak 

• Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Évszakok: Ősz 

 

 

 


