
Tevékenységi tervek 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

 

A projekt címe: „Itt van az ősz, itt van újra”  

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.10.17-28. 

A projekt tervezett indító élménye: Őszi falevelek, gesztenyék gyűjtése, 

séta a Kastély parkjában. 

Időjárás, táj, illatok megfigyelése. 

A projekt várható lezáró élménye: Mi kis falunk ősszel madártávlatból, 

makett készítése.  

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink: Célunk tudatosítani a hónapok 

múlását, évszakok változását, valamint az évszakokhoz tartozó időjárást. Ehhez 

kapcsolódóan beszélgetünk a megfelelő öltözködésről is hogy, milyen évszakban milyen ruhát 

öltünk magunkra. Sétáink során megfigyeljük és észrevesszük az ősz szépségét. Például a 

csodás sokszínű levél kavalkádot, a hűvös friss levegőt, a nap sugarai simogató melegét, 

megtapinthatjuk a párás nyirkos füvet. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Ismeretek, tapasztalatok bővítése 

verbális fejlesztés, egymásra figyelés képessége, különbségek észrevételének képessége.  

 

Munka jellegű 

tevékenységek  

• Levelek, diók, gesztenyék, mogyorók gyűjtése 

• Kiskertünk gondozása, betakarítás  

 

 



Játék 
Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

• Piacos játék (gesztenye, dió, mogyoró) babakonyha 

átalakítása 

• Őszi varázs kosár, mit rejthet (tapintás, íz, illat)  

Őszi gyümölcsök, termések (alma, szilva, körte, toboz, 

mogyoró, dió, gesztenye, makk) 

• Csipesszel válogatás (kukorica szem) 

• Évszakokhoz megfelelő képek párosítása  

• Időjárásnak megfelelő öltözködés 

• Sorminta termésekből 

• Barkóba játékok (szél, köd, eső, nap, jégeső, zápor) 

   
 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

•Alapvető környezet 

és természetvédelmi 

ismeretek 

•Matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

 

• A gyűjtött, termések megvizsgálása, gyönyörködés a 

változatos formákba, az ősz színeibe, kincseiben 

• Évszakok változása, évszakokra jellemző időjárás. 

• Időjárásnak megfelelő öltözködés (sorrendiség 

figyelembevételével ) 

• Levelek termések csoportosítása, szín, méret, forma szerint  

• Becslés: több, kevesebb, ugyanannyi  

• Ruhák válogatása időjárás szerint (tavasz, nyár, ősz, tél) 

halmazképzés 

• Sorminta termésekből 



• Feladatlap saját készítésű (Fa, levél, kombináció, kacsacsőr 

jelöléssel érzékeltetni a többet, kevesebbet.) 

     

 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi 

játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

• Tarbay Ede: Ősz anyó (új) 

• A vajaspánkó (új) 

• A nagyhatalmú sündisznócska (ism) 

• A kismalac és a farkas (ism) 

Versek: 

• Weöres Sándor: Galagonya.. 

• Móra Ferenc: A cinege cipője 

• Hónapmondóka: Magyar népköltés 

• Aki fázik vacogjon 
 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Falevelek préselése, festése fehér festékkel 

• Őszi fa festése 

• Levélnyomat készítése 

• Lepréselt levelekből állatok készítése 

• Só liszt gyurma nyomat. 



 
 

 

Egészségfejlesztő 

testmozgás 
• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, 

feladatai 

 

 

• Selymekkel tornázunk, futunk, ugrálunk, alá fekszünk. 

• Szélforgót játszunk, közbe forgunk, pörgünk, legyezünk  

• Fújunk, vattapamacsot, tollpihét, 

• Kéz és lábtornát tartunk, masszírozzuk, hogy soha ne 

fázzon a kezünk 

• Selymeket alatt kúszunk, mászunk, csúszunk 

• Nap, víz, szél játék (új) 

• Időjárás (ism) 
 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

• Esik eső (ujj -játék  

• Jákobnak volt hat fia (mondóka) 

• Lányok ülnek a toronyba fehér koszorúba (új) 

• Dombon törik a diót (ism) 

• Erzsébet asszony (új) 

• Hely a sályi piacon (ism) 

Készség fejlesztés: halk-hangos érzékeltetés    

                              Ritmus visszhang 

Zenehallgatás: Vivaldi: Négy évszak 

                        

 

 


