
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 
 

A projekt címe: „Titok” 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.10.24-27. 

A projekt tervezett indító élménye: „Pókok a tornateremben” 

A projekt várható lezáró élménye: Az én pókom- saját pókok bemutatása, elnevezése 

 

 
 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink: Bepillantást nyújtani az ízeltlábúak 

világába, a pókszabásúak jellemzői, barátkozás a pókokkal, a pókok pozitív tulajdonságainak 

bemutatása, beszélgetés a titokról és titoktartásról, az adott szó értékéről 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl.:  Számolási készségek, bátorság növelése, 

undor leküzdése, irányok gyakorlása, finommotorika és téri tájékozódás, önismeret, társismeret 

 

 Munka jellegű 

tevékenységek 

- Falevélgyűjtés és préselés 

- Könyvek gyűjtése (pókok és ízeltlábúak) 

- Őszi képek gyűjtése  

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

 (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

 

- Őszi és nyári képek rendszerezése játékosan 

- szabad játék az elkészült pókokkal és póktársas 

készítés (közös szabályalkotással- együttműködés 

erősítéssel) 

- Ölbéli játék – „Jön a pók!”- hol mászik éppen? Csukott 

szemmel testrész megnevezéssel 

- Egy pók család napja (szabad játék tökkel és 

tökpókokkal) 



 

Verselés, mesélés 

 anyanyelvi játékok 

 beszélgető kör 

 drámajátékok  

Heti mondóka: Icipici pók (Kézmozdulatokkal kísért mondóka vagy 

dal) 

Egy icipici pók felmászott az ereszen, 

Jött egy nyári zápor, lemosta hirtelen, 

De kisütött a nap, és felszárított mindent, 

Így az icipici pók felmászott az ereszen. 

Heti mese: Bartos Erika- A barlangi pók 

Heti vers:  

László Noémi: Titok Van egy pókom, titkolom! 

Nem tud róla senki. 

Nem értenék, hogy lehet egy pókot szeretni. 

Nem értenék, hogy lehet nem rettegni tőle. 

Legtöbben, ha meglátják iszkolnak előle! 

Szép hálóját leszedik, őt meg eltapossák. 

Lassacskán dugig telik, pókkal a Mennyország. 

Az enyém gyufásdoboz mélyén rostokol, 

remélem nem érzi úgy, hogy ez a pók pokol! 

 

Drámajátékok: 

Háló szövő játék (fonaldobással) 

Pók alkotás (négyesével összekapaszkodva) 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

 Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

- Pókos könyvek gyűjtése és nézegetése, beszélgetés 

kezdeményezés a könyv lapjait böngészve 

- Őszi időjárás 

- Téli álomra készülődés 

- Látogatás a Nagykovácsi Lovastanyára és ismerkedés 

a ló testfelépítésével 

- Fehér-piros-barna-szürke lufi meséinek felelevenítése 

(A, Í, Ö, Á hangok hangoztatása logopédiai 

játékokokkal) 



Kötött mondatkezdetű játék: Félek a …, Ha én pók lennék… 

 

 

 Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 

Pókalkotás termésből (dió, gesztenye, festék és zseníliadrót 

segítségével) 

Hálószövés különböző felületeken (térképtű tökbe/parafába tűzve 

majd fonallal vezetve hálókészítés) 

 

 
 

 
 

 

Mozgás 

 a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

Futó és fogójátékok (ráhangolódást segítő sétáltatók és futtattók a jól 

ismert mondókákkal) 

Sarokba bújás- eszközök összeépítése, zsámoly használat 

Ne érj hozzá a hálóhoz, különben odaragadsz (kifeszített kötelek 

között kúszás, mászás) 

Saját háló szövés (hullahopp karika és ugrálókötél segítségével) 

Pókjárás különböző irányokba (saját test tengelye körül is- vállöv és 

hasizom erősítés) 

 

 

 Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Őszi dalok és mondókák ismétlése, mélyítése! 

Ritmus és egyenletes lüktetés megéreztetése termések körbe adásával 

vagy összekoppintásával 



- Héj, héj, héj… 

- Roller fut az utcán…. 

- Mókus, mókus makogó… 

- Paripám, csodaszép pejkó… 

- Őszi éjjel izzik a galagonya… 

- Hívjad, a hívjad a falovacskát… 

- A juhásznak jól van dolga… 

- De jó a dió… 

- Ősz szele zümmög… 

- Szervusz kedves barátom… 

- A pozsonyi sétatéren… 

Reflexió 


