
Tevékenységi tervek 

 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: Ősz II. 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022. október 17-28. 

A projekt tervezett indító élménye: zöldég kártyák válogatása, párkeresés 

A projekt várható lezáró élménye: évszak polcunk termésekkel teli 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: Az őszi évszak terményeinek, terméseinek megismerése. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Zöldségek felismerése, megnevezése, feldolgozása. Kiemelten a répára 

vonatkozó ismeretek. 

Természet kincseinek összegyűjtése, felhasználása a játék, a matematika, a zenei ismeretek bővítésében és a barkácsolás 

során. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: megfigyelés, gondolkodás, problémamegoldás, finommotorika, 

ritmusfejlesztés, vizuális memória, rész-egész viszony, halmazképzés, számlálás, mérés, becslés, relációk, állóképesség, 

erőnlét, koordináció, ritmusfejlesztés, sorrendiség, szövegértés, kreativitás, előadásmód, szabálytudat, szabálytartás, 

taktilis érzékelés, érzékszervek használata. 

 

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a megvalósítás: - 

Munka jellegű tevékenységek Termések gyűjtése az erdei séta és a családi kirándulások 

alkalmával 

Répa saláta készítése 

 
Hozzávalók: 1 személyre 2 kisebb sárgarépa 1 alma citromlé 

1 kávéskanál méz dióbél fodormenta Elkészítése: Az almát 

meghámoztam, magházát kiszedtem, és a sárgarépával 

együtt lereszeltem. Meglocsoltam citromlével és 10 percig 

pihentettem. Ezután belekevertem a mézet, tálkákba 

tettem, majd rászórtam a tépkedett fodormenta levélkéket és 

a durvára vágott dióbelet. 

 

 



 

Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

(ötletek a játék tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

 

Répa mese dramatizálásához eszközök, jelmezek biztosítása 

Játék az erdőben 

Mandala készítése az erdő kincseiből 

Gesztenye gurítás papírhengerek felhasználásával 

Főzőcskézés termések felhasználásával 

Sün társasjáték (Tüskék felrakása a dobókocka pöttyeinek megfelelően) 

Kukorica tolvaj (kukoricacső adogatása mondókára, akinél marad a kukorica, 

törökülésbe leül) 

Őszi saját készítésű társasjáték 

Mi van a zsákban? (Tapintás útján zöldségek, termések felismerése) 

Mi változott meg? (Termések memorizálása, változások észrevétele) 

Saját készítésű terménykirakó játékok 

Csendkirály (helycsere hangtalanul, zaj esetén zálogadás, majd kiváltás 

feladat végrehajtással) 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Mi történt a hétvégén? 

Répa mese hallgatása, bábozása, dramatizálása 

 
A répa - orosz népmese 

Az apóka ültetett egy répát, és így biztatgatta: - Nőj, nőj, répa, növekedjél, 

gyökérke, jó édesre, szép kövérre, óriási nagyra! Meg is nőtt a répa, jó édes 

lett, szép kövér lett, óriási nagy lett. Ment az apóka, hogy kihúzza. Húzta-

húzta, tépte-cibálta, ráncigálta, de hiába – nem mozdult a répa. Hívta az 

apóka az anyókát. Anyóka húzta apókát, apóka húzta a répát - húzták-

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

Séta a helyi zöldséges boltba 

Zöldségek felismerése, megnevezése 

A zöldségek jelentősége 

Miért fogyasszuk? 

Mi készülhet belőle? 

Hogyan tartósítjuk? (szárítás, aszalás, fagyasztás, zöldséglé, savanyúság, 

lekvár) 

Magaságyások terméseinek betakarítása, feldolgozása 

A répa tulajdonságai 

Őszi termések (gesztenye, makk, levél, gubacs) begyűjtése, a természetsarok 

rendezése 

A természet változásának, színeinek, hangjainak megfigyelése 

Levelek préselése 

 

Zöldségek párosítása (egész és darabolt) 

Répa saláta készítése (darabolás, reszelés, ízesítés) 

Termésekből halmazok képzése, számlálás, megállapítások  

Mérleggel való mérések, megállapítások 

 



húzták, ráncigálták, de hiába – nem mozdult a répa. Hívta az anyóka az 

unokáját. Unoka húzta anyókát, anyóka húzta apókát, apóka húzta a 

répát - húzták-húzták, ráncigálták, de hiába – nem mozdult a répa. Hívta 

az unoka a kutyát, Bogárkát. Bogárka húzta unokát, unoka húzta 

anyókát, anyóka húzta apókát, apóka húzta a répát - húzták-húzták, 

ráncigálták, de hiába nem mozdult a répa. Hívta Bogárka a tarka macskát. 

Macska húzta Bogárkát, Bogárka húzta unokát, unoka húzta anyókát, 

anyóka húzta apókát, apóka húzta a répát - húzták-húzták, ráncigálták, 

de hiába – nem mozdult a répa. Hívta a macska az egérkét. Egérke húzta a 

macskát, macska húzta Bogárkát, Bogárka húzta unokát, unoka húzta 

anyókát, anyóka húzta apókát, apóka húzta a répát - húzták-húzták, jót 

rántottak rajta – erre aztán engedett a répa, kifordult a földből. 

A mese szereplőinek, történetének visszakérdezése/szövegértés 

Mondd ki szépen! – Répa, retek, mogyoró, korán reggel rikkant a rigó. 

Kakukktojás játék 

Mit hozott ősz anyó? (zöldségek, gyümölcsök felismerése magánhangzók 

alapján)-robotnyelv 

Mese az őszről 

Valamikor régen, még a világ kezdetén nem voltak ám ilyen színesek a 

falevelek ősszel, mint most. Egyhangú volt minden fa. Ha elmúlt a nyár, 

megsárgultak és lehullottak. Őszapó már nem akart változtatni régi 

szokásán, megelégedett a sárgával is. 

Ősz úrfi, a fia, egyszer különös ötlettel állt elő. 

– Hadd fessem be én a fákat, csak egyszer. Már láttam Édesapám, hogy 

csinálja! 

Az öreg Ősz ráállt, de titokban azért figyelte fia tevékenykedését. 

Először Ősz úrfi a szorgos kis méheket bízta meg, hogy nyáron gyűjtsenek 

neki sok, sok festéket a virágokból. Azok el is vállalták, hiszen mi sem 

kedvesebb munka számukra, mint virágról, virágra szálldosni, nektárt 

gyűjtögetni. Külön kis kosarat kaptak, amibe a színeket gyűjtötték. Hétfőn 

a sárga, kedden a piros, szerdán a kék, csütörtökön a zöld, pénteken a 

bordó színeket gyűjtötték. 

A többi két napon azt csináltak, amit akartak. 

Így ment ez egész nyáron. Gyűltek a színek. Hatalmas halmokat 

halmoztak fel a szorgos kis méhek, és munkájuk gyümölcsét minden nap 

megcsodálták. 

Telt, múlt az idő. A reggelek hűvösödtek, a nap egyre gyengébben ontotta 

fényét, melegét, a virágok elkezdtek száradni. Az emberek megkezdték a 

betakarítást a kertekben, a mezőn. 

Ősz úrfi elérkezettnek látta az időt, hogy munkához lásson. Felvette 

mellényét, és elindult. Ahogy közeledett a festékgyűjtő helyhez, egyre 

nagyobb lármára lett figyelmes. Hallja, hogy a színek veszekednek, 

melyikük a legszebb. Olyannyira belemerültek a vitába, hogy 

összekeveredtek a nagy civakodás közben. Mire az úrfi odaért, már nem 



volt csak minden színből egy kevéske, ami tiszta maradt. De volt, narancs, 

rozsdabarna, zöldes barna, bordópiros, és azok számtalan árnyalata. 

Nagyon dühös és elkeseredett volt egyszerre. Most mi lesz? 

Ám nem volt mit tenni. A mezőről már elfogytak a színek, újakat gyűjteni 

nem volt honnan, így hát ezekkel pakolta tele zsebét az Úrfi, és hintette, 

hintette nem is nézte hová. Szomorú volt, mert attól tartott, apja nem 

bízza többé rá a munkát. 

Mire mindent átvarázsolt, Őszapó is előjött, hogy gyönyörködjön fia 

munkájában, de nem látta sehol. 

Egy hatalmas tölgyfa tetején pillantotta meg. 

– Mi a baj fiam? – kérdezte. 

– Bocsásson meg Édesapám, de nem tudtam elvégezni tisztességesen a 

munkát, amit annyira szerettem volna – és elmesélt mindent mi is történt. 

Az öreg Ősz a keblére vonta, és így szólt. 

– Hallgasd csak fiam! A saját panaszodtól nem hallod az embereket, a 

gyerekeket. 

Őszúrfi elhallgatott, és arra lett figyelmes, hogy az emberek így kiáltottak. 

– Soha nem volt még ilyen szép, színes őszünk. 

Az öreg Ősz büszke volt fiára, az meg örömmel ölelte át apját, hogy mégis 

sikerült elégedettek az emberek. 

Így történt bizony és azóta színesek a falevelek a fákon, a cserjéken, a 

bokrokon. Hol több, hol kevesebb festék hullik egy – egy fára, de a 

legpompázatosabb színekben tündökölnek az erdők, és örül neki minden 

madár, minden állat, és minden gyerek- ember, de még a felnőtt is. 

Galambos Bernadett: Kis falevél 

Egy kis levél elindult, 

fölkapta a szél. 

Repült messze, fel az égbe 

ahol sok a fény. 

Őszi napfény cirógatta, 

most már nem is félt, 

aláhullott, megnyugodott, 

bóbiskolni tért. 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Répasaláta készítése  

Répa tekerése fonallal   Répa fonalhurkolással  Répa vágással, hajtogatással 

                                       
 

Összegyűjtött termésekből alkotások készítése (nyaklánc, figurák) 

Levélkoszorú ragasztása síkban 

 



           
Levélkoszorú fűzése térben 

Őszi levél lenyomatok 

      
 

Őszi levelek festése mágnessel 

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

  

Erdőjárás-kincskeresés 

Járás és futógyakorlatok 

Hossztengelykörüli gurulás 

Kukac fogó 

Bújj ki, mint a répa! (függőleges karikákon átbújás) 

Répahúzás 

Répafogó 

Mókusok ki a házból! 

Gyűjtsünk gesztenyét! (2 fogó kosárral, gyerekeknél gesztenye, akit megfog a 

fogó elveszi a gesztenyéjét, a végén az a fogó győz, akinek több gesztenye lesz 

a kosarában) 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Hopp mókuska /párválasztó ism. 

Kiszáradt a diófa /párválasztó ism. 

Dombon törik…/ism. 

Ajtó, ablak nyitva van…/ism. 

Koszorú, koszorú…/hangfelismerés ism. 

Erdő mellett…/dal 

Rókatánc: 

Jár a róka lába (láblengetés előre és hátra) 

Előre meg hátra. 

Tipeg-topog a talpa, (topogás) 

Libeg-lobog a farka. (ritmusos tapsolás) 

Ritmusfejlesztés köcsög dobbal 

Ritmusvisszhang 

Dallambújtatás 

Néptáncmotívumok gyakorlása népzenére (dobbantás, páros lábon ugrás, 

forgás) 

 

 


