
 

„Október néz: 

merre jár 

a kedves kis napsugár?” 

avagy  

Színezd újra! 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022. 10.17-2022. 10.28. 

A projekt tervezett indító élménye: Séta az őszi erdőbe, időjárás, őszi erdő megfigyelése 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Szerezzenek minél több ismeretet az őszi évszak 

tulajdonságairól, változásairól. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Az őszi időjárás változás megfigyelése, Az időjárásnak 

megfelelő öltözködés fontosságának alkalmazása, megismerése az egészségmegőrzés szempontjából. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl.: Alak- háttér megkülönböztetés, szókincsbővítés, 

reakció gyorsaság, türelem, feladattudat, feladattartás, különbözőségek, azonosságok, halmazalkotás, A 

közvetlen környezetünk megismerésével pozitív érzelmi viszony kialakítása a természettel. Beszédbátorság, 

csoportkohézió erősítése. 
 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Önkiszolgálás, 

Naposi feladatok 

Eszközök előkészítése, tisztántartása 

Eszközök előkészítése a kirándulásra: kishátizsák, kulacs 

Játékok rendben-tartása, 

Udvari játékok elpakolása, készülés a hidegebb időre 

Hulló levelek összegyűjtése. 
 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

Őszi drámajátékok,  

A természet hangjainak felismerése az erdei séta során. 

Esőcsináló játék 

Őszi spatula kirakó 

Gyümölcsmemória 

Terménykirakó 

Gesztenye arcok – érzelmek 

Vonalvezető 

     
 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

Az őszi erdőben sétálva a gyermekekkel felfedezzük az ősz jellemző jegyeit, az 

évszakkal kapcsolatos összefüggéseket, az idő múlásáról, az évszakok ritmikus 

változásáról, ismétlődéséről. 

Ősszel a fák pihenni készülnek, ezért színesednek meg a leveleik, majd lehullatják 

őket.  

Milyen színűek a falevelek ősszel? 

Minden fának egyforma a levele? 



Matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

Falevelek termések gyűjtése közben beszélgetés a hasznukról az erdei kisállatok 

számára. 

Időjárás változásának megfigyelése, csapadék formái: köd, ködszitálás, eső, 

deres, nyirkos, havaseső. 

Ismerkedés a népi időjóslásokkal 

A természet hangjainak megfigyelése: a szél fúj, süvít a fák között, a levél 

zizzen, a faág reccsen. 

Őszi hónapok nevei, jellegzeteségük felsorolása 

Matematikai tapasztalatok: Sorba rendezés, sorozatok létrehozása levelekből, 

kisebb-nagyobb- ugyanakkora összeméréssel, számlálás, páralkotás. Levélkupacok 

nagyságának összehasonlítása, összemérése. 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

   Őszanyó, ősztündér készítése préselt 

falevéllel 

Őszi képek alkotása falevelekből 

Termésnyakláncok, termésállatkák készítése 

gesztenyéből. 

Őszi képek készítése só-liszt gyurma és  

termések használatával. 

 

Gomba készítése tojástartóból, változatos technikákkal: festés, 

vágás, ragasztás. 

 

 

       
 

A festészet világnapja: játék a színekkel  
 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi 

játékok 

• beszélgető 

kör 

• drámajátékok  

Őszi mondókák: Esik eső csepereg…  

Zsadányi Lajos: Esik eső… 

Mentovics Éva: Őszanyó 

Tasnádi Varga Éva: Ősz 

Kovács Barbara: Levél a szélben 

Móricz Zsigmond: Jó a ropogó, piri mogyoró 

Marék Veronika Kipp-kopp meséi (gesztenyefiúk) 

A.Szutyejev: A Gomba (mese) 

Fésűs Éva: Az Ezüsthegedű kötet őszi meséi. 

Drámajáték: Szelek szárnyán útrakél (repülő karmozgás) 

Hegyen völgyön átrepül            (sétálva repülő karmozgás) 

Ha elfárad, lecsücsül                (leguggolunk) 

Elszundikál, szendereg             (Kezünket a fejünk alá tesszük) 

Aztán jönnek új szelek             (nagy karmozdulat) 

Libeg pörög messze száll          (repkedés kézzel, forgás) 

És a világ végén majd megáll    (megáll) 

 

Mozgás 

a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

Kirándulás alkalmával a kidőlt fatörzseken fáramászás, csúszkálás. 

Gyaloglás, futás, akadályok átugrása.  

Megállás, elindulás. 

Kirándulás során levélkupacok átugrása, magasugrás, távolugrás nekifutásból. 

Akadálypálya készítése letört ágakból falevélkupacokból: átlépések, páros lábbal 

átugrás, akadályok kerülése különböző irányból (jobb-bal- elöl- oldalt) 



egyensúlyozó járás a faágak között, faágakon. 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Esik eső csepereg… 

Fújja szél a fákat 

Erre csörög a dió… 

Lipem-lopom a szőlőt… 

Kiszáradt a diófa… 

Kőrösi kerepesi körtéfa… 

Így tedd rá…: Ugróiskola 

https://youtu.be/7bls10cXVBo 

https://youtu.be/DlV3zxgxQGc  

Így tedd rá...: Gumizás 

https://youtu.be/u-gcq6A39ww  

 

Dalok: Ősz szele zümmög… 

 Hová mész falevél… 

Négy vándor ját körbe-körbe 

 

Őszi népdalaink ismétlése: Ettem szőlőt…, Érik a szőlő… 

Őszi szél fúj a hegyekről… 

A kállói szőlőbe… 

 

Dallamfelismerés, egyenletes lüktetés gesztenye koppintással, összeütve két kézzel, 

földön, testrészeken, társukkal. 

 

Zenehallgatás: Joseph Haydn: Évszakok: Ősz. I. rész 

Pyotr Illyich Tchaikovsky: Évszakok: Október. 

 

https://youtu.be/7bls10cXVBo
https://youtu.be/DlV3zxgxQGc
https://youtu.be/u-gcq6A39ww

