
Tevékenységi tervek 

 
   Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: „Mesterségem címere”  (előző hét foglalkozások hete 

folytatása)  

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.10.24-10.27.  

A projekt tervezett indító élménye: Beszélgetőkör az ismert és kevésbé ismert 

mesterségekről. Ki mi szeretne lenni, ha nagy lesz? Rajz készítése önmagukról 

mesterséggel felruházva. Majd annak bemutatása 

A projekt várható lezáró élménye: a héten közösen elkészített memóriával, 

közös memory játék.  

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink:  

• Megismertetni a gyerekekkel a különböző mesterségeket és a munka fontosságát a 

mindennapi életben.  

 

A projekt során megvalósítandó feladataink: a gyermekek ismereteinek 

bővítése a sokféle mesterség, foglalkozás megismerése által; nemzeti értékeink, 

kultúránk átadása a régi foglalkozások bemutatása során 



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,  

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

• Lapok, ceruzák, ollók előkészítése, rajzasztal 

előkészítése, elpakolása, asztal letörlése 

• ceruzák hegyeinek megfigyelése, kihegyezése. 

• nem fogó filctollak kidobása 

• karkötőhöz a fonalak előkészítése, elpakolása 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

 

• Amerikából jöttem híres mesterségem címere... 

• Milyen mesterségre gondolok? barkóba 

• Mondj egy mesterséget, következő gyerek azzal a 

kezdőbetűvel kezdődőt mondjon, amivel az előző 

befejezte. 

• Milyen mesterségre jellemzőket rajzoltam le, 

találd ki! 

• Mi ez a mesterség, amit mutogatok, találd ki! 

 

 



 
  

 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi 

játékok 

• beszélgető kör 

• Hárs László: Tündér a műhelyben 

• A suszter manói 

• Az arany fejsze 

• Vlagyimir Szutyejev: A négy kis ezermester 

• Fésűs Éva: Bundavásár 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédel

mi ismeretek 

 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

• Beszélgetőkör:  

- Miért fontos a munka az életben? 

- Mit nevezünk mesterségnek? 

- Miért van szükség mesterségekre? 

- Mi a munkájuk a szüleiteknek?  

- Ki lehet az, aki gyerekeket gyógyít? 

- Ki lehet az, aki leveleket kézbesít? 

- Ki lehet az, aki tortákat, süteményeket 

süt?  

             Ellátogatunk a helyi könyvtárba egyik nap, másik 

nap meg a helyi menő jövő csomagolásmentes piacboltba.  

  

Mesterségek csoportosítása. 

Melyik foglakozást hol végzik az emberek. 

(épületben, szabadban, vízen, föld alatt, 

járművön) 

Nappali, éjszakai műszakok.  

 

  

 



• drámajátékok  • Fésüs Éva: Ki a leghasznosabb 

• Zdenek Miller- Eduárd Petiska: A kisvakond 

nadrágja 

• Grimm: A halász meg a feleség 

  
 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Mi leszek, ha nagy leszek című kép elkészítése 

• Karkötő készítése  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, 

feladatai 

• Játékos, mindennapos testmozgás az udvaron 

• Bemelegítő járógyakorlatok 

• Bemelegítő futások 

• Karikával gimnasztikai gyakorlatok  

 

Játék: Karika a földön és tapsra mindenki elindul 

a munkába, majd ha megint tapsolok vissza 

   



 szaladni a házba, a karikába. Karikák fogynak, 

akinek nem lesz karikája, kiesik. Az a győztes, aki 

az utolsó marad.   
 

Ének-zene, énekes 

játék, gyermektánc 

• Hárs László: Tündér a műhelyben 

• A suszter manói 

• Az arany fejsze 

• Vlagyimir Szutyejev: A négy kis ezermester 

• Fésűs Éva: Bundavásár 

• Fésüs Éva: Ki a leghasznosabb 

• Zdenek Miller- Eduárd Petiska: A kisvakond 

nadrágja 

• Grimm: A halász meg a feleség 

•   

 

 

 

 

MELLÉKLET: 

 

Mondókák mesterségek témában 

 

Görbe kés bognár kezében 

Küllőt formál s kereket, 

Ha megkened nem nyikorog, 

S jól szalad a szekered! 

 

Agyagból a cserépedényt 

Fazekas formálja, 

Kemencében, ha megszáradt, 

Szépen kipingálja. 

 



Izmos karral,kemény kézzel 

Csákányt, ásót forgatott. 

Kubikus volt, ki a háznak 

Kiásta az alapot.  

 

Hordó donga, kádár dolga, 

Összerakja,abroncsozza. 

Üres hordó folyton kongja, 

Csaplárosnak bor a gondja. 

 

Kovács készíti a patkót, 

Szíjgyártó a nyerget, 

Ha lovadat megpatkoltad 

Naponta felnyergeld! 

 

Osztovátán a takács 

A szép kelmét szőtte, 

Ha elszakadt fonala, 

Csomóba kötötte. 

 

 

Róka-koma zokon veszi, 

Hogy bőrét a tímár cserzi, 

Bundáját meg szűcs lyuggatja, 

Ezt ő meg nem bocsáthatja! 

Szakács oktatja a kuktát, 

Hogyan dagasztják a buktát. 



De a kukta fel nem fogta, 

Így ez lett a kukta bukta. 

 

Bárdok nyomán jobbra-balra 

Hullnak a forgácsok, 

Háztetőkhöz gerendákat 

Faragnak az ácsok. 

 

Pék süti a perecet, 

Fehér cipót,kereket. 

Péknek segít az inas, 

Fülét húzzák, ha pimasz! 

 

 

 



 

 

 

 

 


