
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: Állatok 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.10.17 – 2022.10.27-ig 

A projekt tervezett indító élménye: Állathangok – Találd ki! Digitális táblán vetítés 

A projekt várható lezáró élménye: Breier farmi látogatás 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink:  

A gyerekek gyűjtsenek tapasztalatokat, ismereteket (kiscsoport, középső), vagy mélyítsék el meglévő 

tudásukat (középső, nagycsoport) az állatokkal, az állatok hangjával kapcsolatban. Tudjuk őket 

csoportosítani más-más szempontok szerint (házi állatok, vadállatok, tollas állatok). 

Feladataink:  

A gyerekek ismereteinek felelevenítése, megerősítése az állatokkal 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, számképek rögzítése. 

Anyanyelvi képességek: szókincsbővítés, fogalomalkotás.  

Zenei képességek: ritmusérzék, tiszta éneklés, 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 (kóstoló a farmon termelt termékekből – tej, hús-féleségek) 

 



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. (pl.: sétánál egy nagy, egy 

kicsi alkot párt) 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

Zsákbamacska: milyen állat van a kezedben? 

Kolompos játék: csukott szemmel menj a hang irányába 

Árny játék:  

- mit mutatok a kezemmel 

- állatok árnyékának körülrajzolása 

Állatok mozgásának utánzásával megyünk, futunk le a dombról 

(béka, madár, nyúl, kenguru, medvejárás)  

 
https://hu.pinterest.com//pin/10696117857024202 2022.10.16. 

08:16 
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Külső világ 

tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédel

mi ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

Találós kérdés:  

Nyulász Péter Mi az még könyvéből (gondolkodás, emlékezet, 

rendszerezés) 

Kakukk tojás játék plüssökkel 

Éppen olyan, mint egy kefe, mégsem fésülködhetsz vele. (sün)  

Görbeszarvú nagy állat, reggel, este tejet ad. (tehén)  

Fúr-farag, de mégsem ács, kopog, mint a kalapács. Fák orvosa, 

doktora, erdőben az otthona. (harkály)  

Zöld színű és fürge vagyok, hogyha farkam elvesztem, nemsokára 

lesz egy újabb, mivel újra növesztem. (gyík)  

Tollazatom színes, pompás, megismétlem a mondókád. (papagáj)  

Fűben csúszik, fűben mászik, vízben siklik, el nem ázik. (kígyó)  

A bajusza égnek áll, a borbélyhoz mégse jár. A konyhában üldögél, 

egeret fog, azzal él. (macska)  

Behúzódik a sarokba, a hálóját szövi, fonja. (pók)  

Lassan vánszorogva mászom, a házamat sose látom. (csiga)  

Egész nyáron vígan él, cirip, cirip, így zenél. (tücsök)  

Púp a hátán, de nem bánja, sivatagot körbejárja. (teve)  

Fürge állat, hogy is hívják, ugrál ágról, ágra, mogyorót gyűjt nagy 

serényen a fa odújába. (mókus)  

A füledbe zizegek, meg is csíplek, ha lehet. (szúnyog)  

Kicsi fehér házikó, benne sárga kiscsikó. Széttörött a házikó, 

kiugrott a kiscsikó. (csibe)  

Szépnek tart felnőtt és gyerek, pedig csúf hernyóból kelek. (lepke)  

Lábon járó párna, a gúnár a párja. (liba) 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_fogl

alkoztatok/28368/23_jatekos_talalos_kerdes_allatokrol 2022.10.16. 

09:08 

 

Zsákbamacska: a csoportban lévő kisméretű műanyag állatokat 

zsákba gyűjtöm. Tapints ki egyet, nevezd meg, mi lehet az (taktilis 

érzékelés) 

 

A kihúzott állatok sorba rendezése, majd letakarása. Ki emlékszik, 

mik vannak letakarva? (emlékezet, szerialitás) 

Matematikai gondolkodás: 

Kézműves foglalkozás közben számlálás  

Játék a múlt héten szedett gesztenyékkel: Rakd alá, fölé, mögé, 

mellé, jobbra, balra. 

 

Ellentétek mondása 

Észlelések: 

illat/szag; hideg/meleg; sok/kevés; száraz/nyírkos; kicsi/nagy; … 

 

Feladatlapok (szerialitás, számképek, dobókocka, mátrixok, alak 

háttér, árnykép, legkisebb, legnagyobb) 

 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/28368/23_jatekos_talalos_kerdes_allatokrol%202022.10.16
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/28368/23_jatekos_talalos_kerdes_allatokrol%202022.10.16
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Verselés, 

mesélés 

• anyanyelvi 

játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé (alvós mese) 

Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje 

Csukás István: Sün Balázs 

Móricz Zsigmond: Iciri-piciri, A török és a tehenek 

Szabó Lőrinc: Falusi hangverseny 

Weöres Sándor: A birka-iskola 

 

  https://pin.it/35N2cHZ 2022.10.16. 08:11 

 https://pin.it/4lzheKb 2022.10.16. 

08:21 

 https://pin.it/rBgAZ6V 2022.10.16. 

08:22 

https://pin.it/35N2cHZ
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 https://pin.it/6bWfpG5 2022.10.16 

08:05 

Aranyosi Ervin: Sünike 

Ruhájára nagyon büszke, 

mert kívülről csupa tüske. 

Ez védi meg az irháját, 

s ez adja a süni báját. 

Hozzányúlni nagyon nehéz, 

ezer tüskét érez a kéz. 

Nem kellemes simogatni, 

békében kell inkább hagyni. 

Sose szúr meg csak magától, 

azt üzeni: – Maradj távol! 

Fésüs Éva: Békanóta 

Békakirály papucsának elveszett a párja, 

nézi erre, nézi arra, seholse találja. 

Kereste a gyereke, 

ebihalak serege, 

egy se lelte, úgy elnyelte 

fekete tó feneke! 

Szalajtották a kis gyíkot, nézze meg az árkot, 

keresték a náderdőben szitakötő lányok. 

Kereste a gyereke, 

ebihalak serege, 

egy se lelte, úgy elnyelte 

fekete tó feneke! 

Nem találják a papucsot sehol a világon, 

ezért ugrál békakirály ma is mezítlábon! 

Kereste a gyereke, 

ebihalak serege, 

egy se lelte, úgy elnyelte 

fekete tó feneke! 

Brekeke!... 

https://pin.it/6bWfpG5


Kányádi Sándor: Róka mondóka 

Volt egy kicsi kakasom, 

elvitte a róka. (gyerekek ismétlik a refrént) 

Jércém is a tavaszon, 

elvitte a róka. 

Volt egy ludam, jó tojó, 

elvitte a róka. 

Récém, tóban tocsogó, 

elvitte a róka. 

Gácsérom és gúnárom, 

elvitte a róka. 

Semmim sincsen, tirárom, 

vigye el a róka! 

További ötlettár: http://dalokversek.hu/versek/versallat.htm 

2022.10.16. 08:34 
 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 
 https://pin.it/7uS0VNm 2022.10.16. 08:08 

 https://pin.it/7qYRIAY 2022.10.16. 

08:10 
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 https://pin.it/6a8Fovf 2022.10.16. 

08:12 

kukac fűzés  

- gesztenyéből 

- kupakból  

 https://pin.it/TJQtX2U 2022.10.16. 08:19 
 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, 

feladatai 

 

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

sárga – kék zsámoly – hibás gyűjtés esetén számolunk és guggolunk) 

Tyúklépés – padon, felfordított padon, felrajzolt vonalon 

Tűz-víz-repülő (gólya, kisgólya, rák, pók, béka, nyúl, sánta róka, 

csimpánz-egy kezes lógás, kutya-hát, macska-hát, lovas-lovagló ülés 

a padon, büdös bogár) 

Fogó játék: pók/rák, elefánt 

Élelem gyűjtés adott helyre: 

Sün - babzsákkal a háton 

egér – kúszás kézzel babzsák lökdösés 

 

 

https://pin.it/6a8Fovf
https://pin.it/TJQtX2U


Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Közös dal gyűjtés a gyerekekkel! Olyan dalokat énekeljünk amiben 

állatok vannak. A kedvenceket közösen megtanuljuk. 

Pl.: 

Apám így szólt a kis bálna 

Egy napon mikor Micimackónak 

Virágéknál ég a világ 

Száraz tónak nedves partján 

A part alatt, a part alatt 

Megfogtam egy szúnyogot 

 

Weöres Sándor: Békák 

https://www.youtube.com/watch?v=Ry8lqAM8RqA 2022.10.16. 

08:59 

Gryllus Vilmos: Ül a tó partján káró katona 

Melyik állat hangját hallod? – Digitális táblán vetítve 

https://www.youtube.com/watch?v=EP_VwA4jkX8 2022.10.16. 

09:02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ry8lqAM8RqA
https://www.youtube.com/watch?v=EP_VwA4jkX8


Hermann Marika: Sünike és a falevelek  

Óriási fa tövében 

Ámul-bámul sünike, 

Tegnap zöld volt az a 

levél, 

Ma meg sárga a színe. 

Őszanyóka perdül-fordul, 

Beszínez sok levelet, 

Októberi napsütésben, 

Mint az arany, fénylenek. 

A sünike szomorkodik, 

Milyen jó a levélnek, 

Azt a régi zöld ruháját, 

Színesre lecserélte. 

Őszanyóka vigasztalja, 

Sose bánkódj sünike, 

Barna lesz majd a sok 

levél, 

Mind lehullik a földre. 

Sünike csak ámul-bámul, 

És megborzong izibe, 

Őszanyóka deret hintett, 

Szerteszéjjel a földre. 

Novemberi hideg szélben 

Zizegve hull a levél, 

Egyik fut a másik után, 

Sietnek, mert jő a tél. 

A lehulló levélkupac 

Melegíti sünikét, 

Itt alussza téli álmát, 

Míg a tavasz ideér. 

Móra Ferenc: Sündisznócska lovagol 

Mackó bácsi alig törölte meg a száját a délebéd után, kifeküdt a napra szundítani egy kicsit. 

Már éppen lecsukódott a szeme, mikor hallja, hogy két cinegemadár beszélget a feje fölött a 

bükkfaágon. Azt kérdi az egyik cinege: 

– Csin-csin-csin-csincsere, mi az újság erre? 

Azt mondja rá a másik: 

– Nincs erre, nincs erre, nincs erre. Ami van is, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér: medvén lovagol a 

sündisznócska. 

Mackó úgy felugrott erre az újságra, mintha egy kaptár méhecske csípte volna meg. 

– Hej, mordézom adta, mit locsogsz, cinege húgom? Mindjárt hátra kötöm a sarkadat! 

Cinege húgom nem ijedt meg: 

– Szörnyű szél, míg el nem áll, Mackó bácsi, hanem én nem ijedek ám meg tőle. 

Sündisznócskától hallottam, hogy ő medvén szokott lovagolni. Vele vessen számot, Mackó 

bácsi. 

– No, majd beszélek én a fejével, csak várjatok vissza! Idehozom azt a rossz portékát, 

előttetek vallja be, hogy nem mondott igazat. 

Nagy dörmögve ballagott el az erdőszélre, ott lakott a sündisznócska, föld alatt a kastélyában. 

Most éppen kint ült a küszöbön, a tüskéit fésülgette egy nagy fenyőtobozzal. 

Ahogy meglátta a medvét, már messziről hujjángatott elébe: 

– Isten hozta, bátyámuram, jaj de örülök, hogy látom! Hogymint szolgál drága egészsége? 

– No, csak hagyd el azt az édeskés beszédet – dörmögött a medve -, egy kis számadásom 

volna veled. 

– Ráérünk még, Mackó bácsi, arra is. Tessék előbb falatozni valamit. Van egy kis 

békabecsináltam, maradék egérpecsenyém. 

– Hiába pergeted úgy a nyelved, te szeleverdi! Azt mondd meg inkább, mióta szoktál te 

medvén lovagolni? 

Jaj, milyen jót nevetett erre a sündisznócska! Hármat is hemperedett kacagtában. 

– Ej, haj, de tréfás kedve van urambátyámnak! Hát már hogy lovagolnék én medvén, amikor 

azt se tudom, hogy mi az a lovaglás. 



Megint erőt vett rajta a nevetés, hogy csak úgy reszketett bele a tüskéje, de a mackó mérge 

csak nem engedett. 

– Nagy kópé vagy te, öccse! Te mesélted a cinegének, hogy énrajtam szoktál lovagolni? 

Sündisznócska elvisította magát: 

– É-é-én? Azt se tudom, micsoda Isten teremtése az a cinege? Isszák azt, vagy eszik? 

– Ne bomolj, lánchordta, mert mindjárt megrázom a füled. 

– Jaj, Mackó bácsi! 

– Gyere velem a cinegéhez, a szemébe mondjad neki, hogy nem mondott igazat, mert te nem 

mondtad, hogy medvén szoktál lovagolni. 

– Megyek már, Mackó bácsi, megyek, ahová parancsolja, csak a fülemnek hagyjon békét! 

Elöl baktatott a medve, mellette gurult a sündisznócska. Nem mert szólni szegényke, egy 

mukkot se, csak a szeme villogott, merre lehet elinalni. Kapta magát, egyszer csak elmaradt, 

begurult a bozótba. De a medve, hogy nem hallotta a csörtetést maga mögött, mindjárt 

visszafordult: 

– Hol bujkálsz már megint, te kis gombolyag? 

– Jaj, jaj, Mackó bácsi – könyörgött sündisznócska – nem győzöm én már a menést. Vegyen 

föl egy kicsit a hátára! 

A medve gondolkozóba esett. Ha a sündisznócska nem bír tovább menni, akkor ő szégyenben 

marad a cinege előtt. Hát inkább a hátára vette. Hát ahogy tovább mennek, mendegélnek, 

egyszer csak megint eljajdítja magát sündisznócska a medve hátán: 

– Jaj, jaj, Mackó bácsi, ez így nem jó lesz, mert én innen legurulok, kitörik a nyakam. Pedig 

kár lesz érte, mert csak ez az egy van. Engedje meg, hogy ide erősíthessem magam. 

– Szaporán, hékás, mert várnak a cinegék! 

Az erdőben a fák tele voltak nőve iszalaggal. Az iszalag olyan futó növény, mint a borostyán. 

Erős, szívós a szára, mint a zsineg. Erről szakajtott le sündisznócska egy hosszú ágat, azt a 

medve szájába tette, mint ló szájába a zabolát. A két végit meg a kezébe vette, mint a kantárt. 

– Mehetünk már, Mackó bácsi! 

Kisvártatva megint megszólal sündisznócska. 

– De sajnálom én magát, lelkem Mackó bácsi, hogy úgy csípik a legyek. Mit szólna hozzá, ha 

elhajtogatnám őket egy mogyorófavesszővel? 

– Jól tennéd, öcsikém! 

Sündisznócskának se kellett több biztatás, letört egy mogyorófa suhogót és olyanokat húzott 

vele az urabátyja füle tövére, hogy csak úgy sajgott. 

– Hagyd abba, öcsém, itthon vagyunk már! No, híres cinegék, merre vagytok? Most válik 

meg, ki mondott igazat. 

Jöttek a cinegék, nem is ketten, hanem tizenketten, hogy hírét hallották, mi készül 

Mackóéknál. De olyan csúfolódást még nem hallott az erdő, mint most. 

– Nini, jön a sündisznócska medveháton! 

– Medvelónak párja nincs! 

– Gyi hő, gyi hő, medve koma, sündisznócska hátas lova! 

A rászedett mackó lehajította sündisznócskát a hátáról s nagy maga szégyenletében úgy 

bebújt a barlangjába, hogy tavaszig hír se jött felőle. Sündisznócskának pedig soha életében 

nem esett még olyan jól a békabecsinált meg az egérpecsenye, mint akkor. 

 


