
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: A négy kis ezermester! 

 
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.10.24.-2022.11.04. 
A projekt tervezett indító élménye: Diafilm vetítés a mesterségekről! 
A projekt várható lezáró élménye: Sétáink során megismerkedünk a postással, az eladókkal és a könyvtárosokkal! 
 
A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink:  
A természetes gyermeki kíváncsiság felkeltése és kielégítése a sokoldalú tapasztalatszerzéssel. 
Régi is mai mesterségek/szakmák ismertetése. 
 
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:  
Ismeretek bővítése, együttműködés, tolerancia, pozitív érzelmi azonosulás, rövidtávú és hosszútávú memória, szókincs 
bővítése, kifejezőkészség, anyanyelvi képességek, képzelet, kreativitás, logika, problémamegoldó képesség, időrendi 
sorrend…  
 
 

 
Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a megvalósítás: - 
Munka jellegű tevékenységek • Közös munka örömének átélése 

• Naposi teendők elvégzése. 

• Alapanyagok beszerzése a sütéshez.  

• Jelmezek előkészítése 

• Rendrakás a különböző tevékenységek után. 

 

 
Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

• (ötletek a játék tevékenység 
megsegítéséhez, kiegészítő 
eszközök készítése) 
 

 

 

 

• A gyerekek szerepjátékában gyakran megjelennek a különböző 
foglalkozások., amelyeket néha kellékekkel, ruhadarabokkal is 
igyekeznek megjeleníteni. Ezek a játékok nem csak azért hasznosak, 
mert belebújhatnak a vágyott szerepbe, és erőssé, bátorrá, vagy 
éppen okossá, segítőkésszé válhatnak általa, hanem azért is, mert ha 
kihasználjuk ezeket az alkalmakat, akkor sok-sok ismerettel 
gazdagodhatnak játék közben. A boltos néni süti a kenyeret? Miért 
ad a doktor bácsi szurit? A rendőrök megbüntetik azokat, akik 
megszegik a szabályokat? A közös játék során például ezekre a 
kérdésekre is fény derülhet. Így oldódhatnak az ismeretlentől való 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

félelmek is és bővülhetnek a gyerekek ismeretei az őket körülvevő 
világról. 

• Válaszd ki a foglalkozásokhoz tartozó eszközöket: 
 

 
• Gombok válogatása: szín és méret szerint: 

 

Külső világ  tevékeny 
megismerése 

• Alapvető környezet és 
természetvédelmi ismeretek 

• matematikai tapasztalatok, 
matematikai játékok 
 

 

 

• Régi és új foglalkozások megismerése beszélgetések során, 
szemléltetés IKT eszközök segítségével  

• Megbeszéljük, hogy mit csinál a kanász, a csíkós, a kalmár, a 
fazekas, a szűcs, az ács, a kondás, a varga, a szabó stb 

 
 

 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok 

Mesék: 

• Vlagyimir Sutyejev: A négy kis ezermester. 

• Fésűs Éva: Ki a leghasznosabb 

• Mátyás király és a kapzsi szakács 
https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/matyas-kiraly-
mesek/matyas-kiraly-meg-a-kapzsi-szakacs 

• A vitéz szabólegény 
      https://www.nepmese.hu/component/mtree/mesek/vitezes-
mesek/a-vitez-szabolegeny 

• https://jatsszunk-egyutt.hu/mesek-foglalkozasokrol-gyerekeknek/ 
 

Versek, mondókák: 

• Jákobnak volt hat fia 

• Süssünk, süssünk valamit 

• Szita, szita, sűrű szita 

• Töröm-töröm a mákot 

• Kip-kop kalapács 

• Kányádi Sándor:Kérdezgető  

• Egyszer volt egy kemence 

• A liba pék 

• https://www.youtube.com/watch?v=e9yu2YfZZv8 
Találós kérdések: 

• https://www.youtube.com/watch?v=K-PR6p04qLk 

• https://www.youtube.com/watch?v=t8Mwoh73j9o 
Anyanyelvi játékok:  

• Beszédszerveket ügyesítő nyelvgyakorlatok 

 

 
• Szülők foglalkozásának ismertetése 

• Mi a gyermekek munkája, mi szeretnél lenni, ha nagy leszel, mit 
kell azért tenni, hogy az álmaink valóra váljanak? 

• Szólások és közmondások: Gyakorlat teszi a mestert!, Jó pap is 
holtig tanul!, A suszternak lyukas a cipője!.... 

• Számlálás, számképek ismeretének bővítése, több-kevesebb-
ugyanannyi fogalmának mélyítése  

https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/matyas-kiraly-mesek/matyas-kiraly-meg-a-kapzsi-szakacs
https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/matyas-kiraly-mesek/matyas-kiraly-meg-a-kapzsi-szakacs
https://www.nepmese.hu/component/mtree/mesek/vitezes-mesek/a-vitez-szabolegeny
https://www.nepmese.hu/component/mtree/mesek/vitezes-mesek/a-vitez-szabolegeny
https://jatsszunk-egyutt.hu/mesek-foglalkozasokrol-gyerekeknek/
https://www.youtube.com/watch?v=e9yu2YfZZv8
https://www.youtube.com/watch?v=K-PR6p04qLk
https://www.youtube.com/watch?v=t8Mwoh73j9o


• Után mondások (értelmes és halandzsa szavak ismétlése) 

• Piramis mondatok ismétlése 
  

 
Rajzolás, 

festés, 
mintázás, 
kézimunka 

• Varrás, mintázás, gyurmázás 

• Festés zenehallgatás közben, mikrócsoportos foglalkozás  
 

 

 

 
Mozgás 

• a mindennapos testmozgás 
játékai, feladatai 

 

• Kis tornászok vagyunk mi (Játékos, mindennapos testmozgás) 

• Járás és futás gyakorlatok 

• Szökdelés, ugrálás, gurulások 

• Szlalomozás padok és karikák között 

• Egyensúlyt fejlesztő játékok 

• Páros fogó 

• Kidobó 

 

 
Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 
• A juhásznak jól van dolga 

• Három szabó legények 

• Borsót főztem 

• Süssünk, süssünk valamit 

• A part alatt 

• Gryllus Vilmos - Szakács 

• https://www.youtube.com/watch?v=nKrPe37ETdU 

• https://www.youtube.com/watch?v=s_Zf49xYLmQ 
Zenei képességfejlesztés: 

• Zenei észlelés, (akusztikus hallás) Hangszerek, természet és állatok 
hangjainak meghallgatásával Egyenletes lüktetés  

• Gazdagítás: Zenei azonosság-különbözőség: hangszínek felismerése 
hangszerekről, Hangszerek csoportosítása, példák a különböző 
hangszerekre.  

Zenehallgatás: 

• https://www.youtube.com/watch?v=enu45l5FT70 
  

 
 

 
Reflexió 

https://www.youtube.com/watch?v=nKrPe37ETdU
https://www.youtube.com/watch?v=s_Zf49xYLmQ
https://www.youtube.com/watch?v=enu45l5FT70


Visszatekintés a tervezett 
tevékenységre 

A megvalósult tevékenység leírása A tevékenység értelmezése, 
módosítási javaslatok, fejlesztési 

tervek, ötletek 
   
 
 


