
Tevékenységi tervek 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: „Szereti is Ősz-apókát, a sok apró gyerek,  

                                 Gyümölcsöt ad a lehullott falevelek helyett” 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.09.30 – 2022.10.14. 

A projekt tervezett indító élménye: Népmese világnapja – Iskolások olvasnak mesét csoportunkban 

A projekt várható lezáró élménye: Meseösvény, Alma szedés Pomázon 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: A mese mindennapjaink része. Gyűjtsenek ismereteket, 

tapasztalatokat az őszi gyümölcsökkel, zöldségekkel kapcsolatban (kiscsoport, középső) vagy elevenítsék föl 

eddigi ismereteiket, élményeiket (középső, nagycsoport) 

Feladataink: A gyerekek ismereteinek felelevenítése, megerősítése az őszi gyümölcsökkel, zöldségekkel 

kapcsolatban. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:  

Vizuális képességek: finommotorika, tájékozódás síkban, színérzék, kreativitás, színezés, gyúrás, festés, 

ragasztás technikája, szem-kéz koordináció, taktilis érzékelés 

Esztétikai képességek,  

Gondolkodási képességek: emlékezet, figyelem, rövid és hosszú távú memória. 

Matematikai tartalmú tapasztalatok: számlálás, irányok, sorszámok, pár, sor fogalma, számlépek rögzítése). 

Anyanyelvi képességek: szókincsbővítés, fogalomalkotás.  

Zenei képességek: ritmusérzék, tiszta éneklés, kalimba hangszerrel ismerkedés- zenehallgatás, mozgás és 

beszéd, ének összehangolása.  

Testi képességek: karizom, lábizom, hátizom, egyensúly, tájékozódás térben.  

Szabálytudat, feladattudat alakítása 

Szociális érzék: együttműködés, egymásra való odafigyelés, érzelmi intelligencia, egymás munkájának 

elismerése, egymás segítése, közösség építés, érzelmek kimutatása, beleérző képesség erősítése. 

Önszabályzó képességek: kudarctűrés, kitartás. 

Ízérzékelés 

 



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

megvalósítás: - 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Önkiszolgáló tevékenységek (terítés, asztal leszedése), Naposi feladatok –

asztalnál ülés sorrendjében 

Különböző megbízások, (pl. zsebkendős/gyümölcsös kosár hozása,) 

Öltözködés, gondozási teendők (fésülködés), rendrakás a csoportszobában, 

öltözőben,(homokozó) játékok elpakolása az udvaron. Ágyazás. 

Szükség esetén könyvespolc, rajzasztal és babakonyha felelős választása. 

Könyvespolc felelős (könyvespolc rendben tartása, a polc rendjének 

ellenőrzése, a gyerekek figyelmeztetése a rend megőrzésére, és arra, hogy 

vigyázzanak a könyvekre) 

Függöny behúzó és összekötő felkéréses alapon – nagyok – tanulják a 

csomókötést 

Nagyok segítségül hívása a kicsikhez. 

Komposzt felelős: a megpucolt gyümölcs és zöldséghéjak kivitele a 

komposztos ládába. 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

bármilyen mese eljátszása 

 

Keltsük életre a csoportban lévő plüssállatokat 

 

Szutyejev: A gomba alatt c. mese eldramatizálása 

eszköz: esernyő (ez lesz a gomba) . A szereplőket mese közben választom 

ki, a történetet, párbeszédet is én mondom. 

 

falevelek dobálása, majd természetesen összegyűjtése „süni lak”-nak 

 

Pocsolyába ugrálás 

 

Sarazás 

 

 https://pin.it/7s24ioO (2022.10.01) 
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Külső világ  

tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

séta a Faluházhoz, ismerkedés környezetünkkel 

Ismerkedés a pár fogalmával 

 

Ősz színeinek megfigyelése. 

 

Beszélgető kör: 

- Őszi zöldségek, gyümölcsök felsorolása (amit lehet kóstolunk) 

- Szerintetek mit csinálnak az emberek a felesleges vagy túl sok 

gyümölccsel, zöldséggel 

- Mi az a befőzés, tartósítás, savanyítás, spájz, kamra 

- Mit tehetünk a csalamádéba? 

- Miből készülhet befőtt, lekvár? 

- Mihály napi portéka felelevenítése: csalamádé – hagyma, lilahagyma, 

fejes káposzta, lilakáposzta, paprika, paradicsom, zöldparadicsom, uborka, 

karfiol, répa, só, cukor, ecet – a kész csalamádé KÓSTOLÁSA 

Szókincsbővítés: befőtt, kompót, szár, csuma, torzsa, lekvár, dzsem  

Barcoba játék (Mire gondoltam?) – Gyümölcsök, zöldségek jellemzői 

alapján 

Találós kérdés: 

Gyümölcs vagyok, édes vagyok, ha megértem, piros vagyok.  

Télen elrejt jól a kamra, mi volnék, ha nem az …(alma). 

 

Melyik sárba teszünk gyümölcsöt? A kosárba! 

 

Sok szeme van, mégse lát, átbújik a présen át. 

Lehet lila, kék, zöld, piros, gömbökből áll és illatos. 

Fürtben terem és édes, ki bekapja, szép lesz! (szőlő) 

 

Zöldes héja illatos, fent karcsú, lent pocakos. 

Magas fáról leveheted, a hasadat megtömheted! (körte) 

 

Piros arca gömbölyű, édes íze nagyszerű.  

Húsa harsog fogad alatt, vitaminban gazdag falat. (alma) 

 

Kék a bőre, zöld a szára, megeheted uzsonnára. (szilva) 

 

Apró szemek összefognak, együtt fürtté alakulnak. 

Kipréselve must a neve, kiforrva bor lesz a leve. (szőlő)  

 

Sok-sok gyöngyszem együtt lakik, levelekkel takarózik.  

Lehet lila, kék, zöld, sárga, ha megérett, hordó várja. (szőlő) 

 

Fél lábával még a nyárba, másik féllel már az őszbe,  

nagy szüksége van a csőszre. (szőlő) 

 



 

Óvatosan harapj bele, mert egy kemény mag van benne! (szilva) 

 

Kívül bőr, belül hús, húson belül csont, csonton belül hús. (szilva) 

 

Benne barna golyó lapul, nagyot pattan, hogyha gurul. (gesztenye)  

 

Kívül szúrós, belül fényes, sülve illatos, fenséges! (gesztenye) 

 

Zöld burokban születtem, mikor aztán nagy lettem, a zöld burok kifeslett 

és az úrfi kiesett. (dió)  

 

Ha megérik, nagyot pattan, olyan kerek, majd kicsattan!  

Fogacskádon ám kifog, bizony nem fog rajta fog,  

szegény hiába sajog! De ha kővel kupán vered,  

recseg-ropog, s kettéreped. (dió) 

 

 https://pin.it/3Zqt4ol (2022.10.01) 

  https://pin.it/4baEFNx (2022.10.01) 

 

 https://pin.it/3uJBxTp (2022.10.01) 

 https://pin.it/3LQq355 (2022.10.01) 
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Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

NÉMETH ANDREA: ŐSZI TERMÉSEK 
Kukorica, alma, körte, mindegyik az ősz hírnöke. 
Gurul a makk, szőlő érik, megjött az ősz azt mesélik. 
Hull a szilva, dió koppan, esőcsepp a vízbe pottyan. 
A mogyoró is kibújt végre, leesett egy falevélre. 
Készül már a füge lekvár, minden termés megérett már. 
Hűvös szellő táncát járja, nem gondol már ő a nyárra. 
 
PAP MÁRTA: ŐSZ-APÓKA 
Ősz-apóka köpönyege, hej, de tarka-barka. 
Úgy látszik, hogy sárga, piros falevélből varrta. 
Tarka-barka köpenyének sok a zsebe, ránca, 
hull a dió, hull az alma, ha köpenyét rázza. 
Szereti is ősz-apókát a sok apró gyerek. 
Gyümölcsöt ad a lehullott falevelek helyet. 
 
VERES CSILLA: ŐSZI SUSOGÓ 
Érett szilva mind lepotyog,  
kondérokban lekvár rotyog, 
Gyengül a nap sárga fénye, 
elszárad a levél széle 
 
Hüvelykujjam almafa  
 
Csóóri Sándor: Dióbél bácsi (ism.) 
 
Paradicsom, paprika, papucsban jár a liba 
 
Gomba, gomba, gomba 
nincsen semmi gondja 
ha az eső esik rája,  
nagyra nő a karimája.  
Az esőt csak neveti,  
van kalapja, teheti 
 
FÉSŰS ÉVA: ŐSZI KIRÁNDULÁS 
Nagyapó és Zsuzsika szőlőskertbe mentek, 
kis kosárba, mázas tálba szóló szőlőt szedtek. 
Édesebb volt, mint a méz nyári naptól érett, 
aranyhangon muzsikáltak fölötte a méhek. 
Akadt hozzá mese kék magvaváló szilva,  
darázs csípte kövér körte,az ág alig bírta. 
Előkerült nagyanyó otthoni kalácsa, 
szalvétáját kicsipkézte a körtefa árnya. 

 

 https://pin.it/1HvH4PF (2022.10.01) 
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Vackor az óvodában – Minden nap egy mese belőle. 

Öregiskolában Vackor bábelőadás megtekintése 

Délutáni pihenő előtt népmese olvasás (Három, mert három a magyar 

igazság) 

 

A csillagszemű juhász – Meseösvény alkalmával, különböző feladatok 

végrehajtása 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Gyümölcs sablon körberajzolása, festése, majd ráragasztása egy karton 

befőttes üvegre.  

Nyomdázás: almával, körtével, parafa dugóval 

 

Szőlő készítése parafa dugó karikákból 

 

Sablonra (alma, körte, padlizsán, kukorica, ..,) színes krepp papír bogyó 

ragasztása. A bogyókat természetesen a gyerekek készítik. 

 

Üres terület színes pappírral való kitöltése tépéssel, ragasztással. 

 https://pin.it/4bSoIGM 2022.10.01  

 https://pin.it/5GwZsWq (2022.10.01) 

 

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

Séta - Meseösvény/Kirándulás – Pomáz almaszedés 

Gomba, gomba, gomba, (összeütögetjük az öklünket) 
nincsen semmi gondja, (forgatjuk a tenyerünket, jelezve, hogy "nincs") 
ha az eső esik rája, (egyik kezünk ujjaival a másikra "cseppentjük" a 
szemerkélő esőcseppeket) 
nagyra nő a karimája. (nagy félkört rajzolunk a levegőben magunk előtt) 
Az esőt csak neveti, (szájunkra mutogatunk) 
van kalapja, teheti. (fejünk felett kalapot tartunk kezeink összeérintésével) 

Láb torna (sarkon, lábujjon, talp élen járás, pipál, feszít, tapsol, üt, csúsztat, 

…) 

Színes ernyő (gomba): nagyok tartják, kicsik bemenekülnek alá – gyertek 

haza libuskáim 

 

https://pin.it/4bSoIGM
https://pin.it/5GwZsWq


Tűz, víz, repülő, gólya madár, kis bokor, lombos fa, harangozás 

Czeiner Szűcs Anita: Átmozgató  

Faág vagyok, ágaskodok, 

most meg nád, és hajladozok, 

Nyúlok jobbra, nyúlok balra, 

tenyeremben piros alma. https://pin.it/7iTldP5 (2022.10.01) 

 

Színes labda gyűjtés kosárba (kék, zöld labda – barna zsámoly, piros, sárga 

– kék zsámoly – hibás gyűjtés esetén számolunk és guggolunk) 

Lépések: sarok, lábujj, fellépés, lelépés, tyúklépés – padon 

palacsinta készítés, bukfenc 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

A kállói szőlőbe ÉNO/137. játéka szerint 

Lipem, lopom a szőlőt  

Ettem szőlőt most érik 

Alma, alma de kerek c. mondóka mondogatása különböző gimnasztikai 

elemekkel kísérve: 

Alma, alma de kerek! 

Kóstoljuk meg gyerekek! 

Ugye édes, ugye jó? 

Nekünk hozta Ősz-anyó 

Kiszámoló: 

Alma, alma piros alma, zöld levelű piros alma, leesett a fáról, bumm. 

Így törik a diót kopp- kopp-kopp. (taps) 
Így meg a mogyorót ropp-ropp-ropp. (ökölütögetés, a felül-alul lévő ököl 
cseréjével) 
 
Egy üveg alma 

 
Alma, alma, piros alma odafenn a fán c. dal (Gryllus Vilmos-zenehallgatás, 

aki tudja, énekelheti): 

Alma, alma, piros alma odafönn a fán. 

Ha elérném, nem kímélném, leszakítanám. 

De elérnem nincs reményem, várom, hogy a szél  

azt az almát, piros almát lefújja elém. 

 

 

https://pin.it/7iTldP5


De elérnem nincs reményem, várom, hogy a szél  

azt az almát, piros almát lefújja elém. 

 

Badacsonyi szőlőhegyen 

https://www.youtube.com/watch?v=3GsSV16MQ8s (2022.10.01) 

 

Alma együttes: Tavasz, nyár, ősz, tél 

https://www.youtube.com/watch?v=yplOfNoFA20 (2022.10.01)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=3GsSV16MQ8s
https://www.youtube.com/watch?v=yplOfNoFA20

