
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: Lehullott egy falevél, szél postával útra kél! 

 
 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.10.10.-2022.10.21. 
A projekt tervezett indító élménye: Kirándulás a Telki-Tisza-Kastélyparkba! 
A projekt várható lezáró élménye: Kirándulás a Szentendrei Skanzenhoz! 
 
A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink: 

• A gyerekek ismerkedjenek meg az ősz kincseivel, zöldségekkel és gyümölcsökkel, azoknak a 
felhasználhatóságával, tárolásával és tartósításával.  

• Az egészséges életmód iránti igény megalapozása. 
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Tapasztalatok, ismeretek bővítése, finommotorika, szem-kéz 
koordináció, alaklátás és formaállandóság fejlesztése. Szókincsbővítés, anyanyelvi képességek, kifejezőkészség 
fejlesztése. 

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

• Őszi termések gyűjtése: gesztenye, dió, makk, falevél 

• Zöldségek, gyümölcsök mosása, törölgetése, szeletelése 

• Gyümölcssaláta készítés 

• Különböző tevékenységek során keletkezett szemét összetakarítása 

 

 
Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

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

• Zöldség-gyümölcs memória játékok 
 

 
 
 

 
 
 



 

• Sorminták, gesztenyés számláló kártyák, számképek 

   

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Mesék:  

• Marék Veronika: Kippkopp gyerekei 

• Marék Veronika: Kippkopp és Tipptopp 

• Szutyejev: Az alma  
Versek: 

• Kányádi Sándor: Jön az ősz  

• Sim-sum-fúj a szél 

• Ki lakik a dióhéjban 

 
• Találós kérdések 

• Asszociációs játék: 

 Ez nem egy alma, hanem egy labda…..  

 

 

Külső világ  tevékeny 
megismerése 

• Alapvető környezet és 
természetvédelmi ismeretek 

• matematikai tapasztalatok, 
matematikai játékok 

• Ismerkedés az ősz szépségeivel, zöldségekkel, gyümölcsökkel, 
gyümölcsállatok, saláta készítése 

• Illatok, ízek felismerése, megnevezése, összehasonlítása 

• Egészséges életmódra nevelés a természetes alapanyagok 
felhasználásával 

• Higiéniai szokások erősítése 

• Halmazképzés, osztályozás színek és méret szerint 

• Több-kevesebb-ugyanannyi gyakorlása 

• Mérések, becslések  

 



Rajzolás, 
festés, 

mintázás, 
kézimunka 

 

   

   
  

 

 
Mozgás 

• a mindennapos testmozgás 
játékai, feladatai 

 

• Séta, kirándulás a faluban 

• Játékok az ősz kincseivel, termésekkel 

• Kistornászok vagyunk mi 

• Kúszás, mászás, gurulás 

• Ugrások, szökdelés páros és egy lábon 

• Egyensúlyt fejlesztő játékok 

• Labda játékok 

• Kidobó  

 

 
Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 
• De jó a dió 

• Érik a szőlő 

• Lipem lopom a szőlőt 

• Alma, alma, piros alma 

• Hej a sályi piacon 

• Néptánc lépések, ritmikus mozdulatsorok gyakorlása 
Zenei képességfejlesztés: Egyenletes lüktetés, zenei észlelés, hangszerek, 
természet és az állatok hangjainak meghallgatása 
Zenehallgatás: Richard Clayderman: Csodálatos ősz 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HJ1B99bCe1w  

 
 

 
Reflexió 

Visszatekintés a tervezett 
tevékenységre 

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

tervek, ötletek 
   
 

https://www.youtube.com/watch?v=HJ1B99bCe1w


 


