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A projekt címe: Hűvös szelek járnak! 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.10.08- 21. 

A projekt tervezett indító élménye: A csillagszemű juhász subájának díszítése  

A projekt várható lezáró élménye: Őszi fotókiállítás 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink: Az elmúlt hetek alatt szerzett 

ismeretek mélyítése, összegzése és az évindító projektek, befogadás, vissza- és beszoktatási időszak 

lezárása  

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl.:  Szociális kompetenciák (együttműködés, 

segítőkészség, türelem, kommunikáció), kognitív képességek (emlékezet, figyelem, gondolkodás) 

 

 Munka jellegű 

tevékenységek 

 Őszi termések gyűjtése és rendszerezése 

 Gesztenyék fúrása 

 Diótörés 

 Nyári képek összegyűjtése, rendszerezése 

 Őszi fényképek készítése, előhívása vagy nyomtatása, majd 

azok elrendezése a fotófalon 

 Könyvjelző készítés minden iskolába készülő 

nagycsoportosnak 

 Vázlatfüzetek beszerzése és megjelölése személyre szólóan 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

 (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

 Termésekkel soralkotások, kakukktojás játékok, „mi változott 

meg?” játékok és önálló díszítések 

 Logikai feladványok a sakk palotán (kódfejtés és kódalkotás a 

megfelelő számú sor és oszlop betűinek kombinációival) 

 Gesztenyefigurákkal szerepjátékok 

 Kuckóépítés és akadálypálya a csoportszobában 

 Találd meg a helyét 



 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

 Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

 Kirándulás a Lovastanyára, ismerkedés a lovaglás 

kellékeivel, lószínek és a Lovastanya épületeinek  

felelevenítése 

 Ősz az erdőben (természeti jelenségek megfigyelése 

kirándulásaink és az udvari tevékenységek során) 

 Ismeretszerzés, beszélgetés a költöző és az itthon telelő 

madarainkról 

 A kenyér világnapja alkalmából kifli sütés a Faluház 

kemencéjében- gyúrás és dagasztás 

 Szeptemberi jeles napok, témanapok és projektek 

tartalmának felelevenítése, rendszerezése, mélyítése  

 Nyár és ősz összehasonlítása 

 Zebra, mint állat és zebra mint gyalogosátkelőhely 

(kétértelmű szavak keresése)  

 Házi és vadonélő állatok összehasonlítása, van e példa 

olyanra, ami lehet ez is az? (házimacska és vadmacska) 

 Az eddig megismert 12 madár és annak hangjainak 

felismerése játékosan 

 https://www.youtube.com/watch?v=LOJdxlEKFy8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LOJdxlEKFy8


Verselés, mesélés 

 anyanyelvi játékok 

 beszélgető kör 

 drámajátékok  

Heti mondóka: Szita, szita sűrű szita… Tarbay Ede: cipósütő 

mondóka 

Ismétlés: Mókus, mókus makogó…, Héj, héj, héj, szúrós tüske 

héj…, Roller fut az utcán…, Ki az ágyból, fel az égre… 

Heti mese: Magyar népmese: Macskacicó (Zója kívánsága) és A 

király kenyere 

Mesék ismétlése: A csillagszemű juhász 

Heti vers: Móra Ferenc: A cinege cipője,  
Ismétlés: Bartos Erika: Dió 

Anyanyelvi játékok: Ellentétpárok, Magánhangzós nevek, 

Nyelvcsavarintó, Mesezene: Fehár lufi-„a”hangja, Narancsaárga lufi- 

„í” hangja 

 Drámajátékok:  

Sülnek a kenyerek (mozgásos versenyjáték) 

A játékosokat két, egyenlő számú és azonos erősségű csapatra osztjuk. 

Mindkét csapat tagjai leülnek a földre, szorosan egymás mögé, 

oszlopban, a két „pék” pedig szembeáll az oszlop első tagjával. Az 

ülők felemelik a kezüket, és ritmusra mondják: Sülnek a kenyerek, 

sülnek a kenyerek! Amikor a játékvezető elkiáltja magát, hogy: Égnek 

a kenyerek! 

akkor az erős legények sorra felrántják az ülő emberkéket a földről. 

Az a csapat nyer, ahol előbb 

fogynak el a „kenyerek”. 

 

Parazsad süssön, kemence! (erő- és gyorsaságfejlesztő játék) 

A gyerekeket két csapatba osztjuk, és kijelöljük a játéktér két végén a 

kemencék helyét. Eldöntjük, hogy melyik csapat melyik kemence elé 

tornyozza fel a fahasábokat. Megbeszélt jelre indulhat a játék. 

Egyszerre minden gyerek annyi hasábot vihet, amennyit akar, de 

amelyik leesik, az a földön marad. A hasábokat a kemencék elé kell 

tornyozni. A játéknak akkor van vége, amikor a játéktérről minden 

hasáb a kemencék elé került. Az a csapat győz, akinek több hasábból 

áll a megépített „gúlája”. Variálható, ha egymásnak adogatva kell a 

fahasábokat feltornyozni. 

 

Vak postás játék péksütemény küldeménnyel (érzékelést érzékenyítő 

játék) 

A gyerekekkel körben állunk és kiválasztunk egy postást, aki behunyt 

szemmel a kezébe fogja a küldeményt, majd egy társa elindítja őt egy 

irányba a körben, ahhoz a fogadó gyermekhez, akivel előre 

szemkontaktussal megállapodtak. Miután a csomag megérkezett, 

szerepet cserélnek. 

 

Ez nem egy búzakalász/gesztenye/dió/falevél… (fantáziajáték) 

Egy őszhöz kapcsolódó termés körbeadása. 

A játékvezető indítja a kört: „Ez nem egy pl. búzakalász, hanem egy 

ecset” – majd továbbadja a mellette ülőnek a varázspálcát, aki 

folytatja a fantáziajátékot: „Ez nem egy ecset, hanem egy…” A 



körben bárki bármikor passzolhat; nehezíthető a gyakorlat, ha csak 

mozdulatokkal 

mutatható be, mivé változott át a búzakalász. Ebben az esetben a 

többieknek kell kitalálniuk, vajon mi lehet a megoldás. 

 

 

 Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 Festés dióval, gesztenyével 

 Suba díszítés 

 gyurmázás, agyagozás 

 Falevél díszítés  

 
 Ismerkedés Viktor Vasarely az optikai festészet (op-art) 

legjelentősebb képviselőjével 

 

 

  
 

Mozgás 

 a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

 Ráhangolódás, bemelegítés a már jól ismert tornáztatós 

mondókákkal (Sorban felállunk kis gyerekek- Kis tornászok 

vagyunk mi- Lassan jár a szürke ló) 

 Madarak voltunk földre szálltunk mondókával kiszámolunk 

vezér madarakat, akikkel elrepülünk a búzaföldre/ Állatok 

földjére 

 Aratás, kaszálás – 

oldalsó- és mellső 

középtartásban , törzsfordítással 

és törzshajlítással  

 Búzaszemek- tüsilabdák 

szállítása a malomba különböző 

 Utazás az állatok 

birodalmában- kúszások, 

mászások, szökdelések 

 Fészekfogó és 

vezérfecskés játékok, 



testrészeinken egyensúlyozva 

(hason pók- és rákjárással, áll 

vagy hónalj alá szorítva, 

térd/boka vagy comb között 

szorítva, ugrálva, szín szerint 

válogatva) 

 Malom játék (Lassan 

forog a kerék, mert a vize nem 

elég- gyorsan forog a kerék, 

mert a vize már elég) 

 Kisegerek jönnek 

négykézláb mászással és 

kirágják a zsák száját- de a 

macskák megfogják az egereket 

 Szitáló párban- fogójáték 

 Szoborjáték 

 Dagasztás, egymás hátán 

 Jóga a mezőn 

 Imaginációs gyakorlat- 

Ha én a búzemezőn élnék 

…lennék…alkotás olajpasztell 

krétával, színes ceruzával 

csordajátékok, vadászat 

és préda játékok 

 imaginációs 

gyakorlat az Állatok 

földjén és lezárásként 

„Ha én az állatok 

birodalmában élnék” 

címmel alkotás készítés 

 

 

 

 Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

 Új Dalok:  
 Ősz szele zümmög… 

 Süssünk, süssünk valamit… 

 A part alatt 

A gyermekdal leírja a kenyérsütést az aratástól a kenyér felvágásáig. 

1. A part alatt, a part alatt 

három varjú kaszál, három varjú kaszál. 

2. Róka gyűjti, róka gyűjti, 

Szúnyog kévét köti, szúnyog kévét köti. 

3. Bolha ugrik, bolha ugrik, 

Hányja a szekérre, hányja a szekérre. 

4. Mén a szekér, mén a szekér, 

Majd a malomba ér, majd a malomba ér. 

5. A malomba, a malomba 

Három tarka macska, három tarka macska. 

6. Egyik szitál, másik rostál, 

Harmadik követ vág, harmadik követ vág. 

7. Szürke szamár vizet hoz már, 

Tekenőbe tölti, tekenőbe tölti. 

8. Tehén dagaszt, tehén dagaszt, 

Kemencébe rakja, kemencébe rakja.  

9. Medve várja, medve várja, 

Kisült-e a cipó, kisült-e a cipó. 

10. Tyúk a cipót csipegeti, 

Hangya morzsát szedi, hangya morzsát szedi. 



Ismétlés: Libegő, A juhásznak jól van dolga, Bicikli, bicikli 

Zenehallgatás:  

Szalóki Ágnes: Macskapiac 

Gryllus: Süt a nap, süt a pék 

https://www.youtube.com/watch?v=Dm5NfnRu9hY 

Citerazene: Búza közé szállt a dalos pacsirta … 

https://www.youtube.com/watch?v=AUGhnvsBmGM 

Cipó sütő mondóka- Alma együttes 

Klasszikus zenemű: Állatok farsangja 

Népzene: Kolompos együttes: Induljon a mulatság (néptánc elemek 

közösen majd szabad tánc) 

 

Reflexió 

https://www.youtube.com/watch?v=Dm5NfnRu9hY
https://www.youtube.com/watch?v=AUGhnvsBmGM

