
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: Barátaink az állatok 

A projekt megvalósulásának 

tervezett ideje: 2022.10.03-07. 

A projekt tervezett indító élménye:                             Állatsimogató az óvodában 

A projekt várható lezáró élménye:  Látogatás a Budakeszi Vadasparkba 

 

A projekt megvalósítása során 

kiemelt céljaink: 

A gyermekek környezettudatos magatartásának fejlesztése. A 

gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása, 

játék szükségletünk kielégítése a kreativitás előtérbe 

helyezése. 

A projekt során megvalósítandó 

feladataink: 

 

Ismerkedés a vadonélő ill. a házi állatokkal, életterükkel, külső 

jegyeikkel. A háziállatok gondozása. 

A projekt során kiemelten 

fejleszthető képességek: 

Ismeretbővítés, ok-okozati összefüggések felismertetése, 

szókincsbővítés, szem-kéz-láb koordináció, csoportkohézió 

erősítése 



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

megvalósítás: - 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Teremrendezés 

Állatos képeskönyvek gyűjtése 

Önkiszolgálás 

Egyéni megbízatások teljesítése    

Segítség nyújtás társaiknak és a felnőtteknek 

Eszközök előkészítése, elrakása 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

Fejlesztő játékok: Nevezd meg a szomszédod 

                              Noé bárkája (állathangok felismerése, utánzása) 

Állatkert építés fakockából 

Állatos képkirakó 

Memória játék 

Farm építés Legóból    

Gyöngyfűzés 

                            

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet 

és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 

 

 

 

 

 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

Október 04. az Állatok világnapja. Az állatvédők ez alkalomból 
felhívják az emberek figyelmét a házi és a vadon élő állatok 
helyzetére, arra, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, 
segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. 
Az élménynyújtás, tapasztalat szerzés, tevékenykedés a legjobb 
módszer arra, hogy az óvodás gyermekek az állatokkal közeli 
kapcsolatba kerüljenek, ezáltal kialakuljon bennük a szeretet, 
gondoskodás, védelem érzése.  
Az ünnepi program célja, hogy az ember és az állat közötti 
barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés 
fontosságára és szabályaira. 
Játékos formában gazdagítjuk ismereteinket az állatok életéről, 
védelméről. 
A Vadasparkban(nagycsoportosok) megfigyeljük az állatok külső 
jegyeit, beszélgetünk az állatok gondozóival a vadállatok 
etetéséről, gondozásáról. 
Meglátogatjuk az óvoda szomszédságában lévő baromfiudvart, 
megfigyeljük az állatok etetését. 
Megismerkednek az állatokkal kapcsolatos személyes higiéniai 
szokásokkal és, hogy mire kell ügyelni az állatok közelében. 
Ismerkedünk az állatorvosok munkájával. 

 



  

Matematika 
Halmazok bontása részhalmazokra 
Párosítás 
Számlálás, több-kevesebb-ugyanannyi 
Soralkotás, sorszámnevek 



Verselés, mesélés 

anyanyelvi játékok 

beszélgető kör 

drámajátékok  

Mese: Csukás István: Sün Balázs 

            Népmese: A kiskakas gyémántfélkrajcárja (mese dramatizálás 

nagycsoportosokkal) 

            Móricz Zsigmond: Iciri-piciri 

Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje 

Versek: Gazdag Erzsi: A kiskakas rézgarasa 

        Amikor süt… 

            Amikor kint süt a nap 

            a csiga a házban marad. 

            De, amikor eső hullik 

            csigabiga előbújik. 

            Neki az a jó idő 

            Mikor esik az eső. 

            Fésűs Éva: Sündisznócska 

Drámajátékok: Add tovább a mozdulatot 

             Állathangok utánzása 

             Igaz-hamis játék 

             Találós kérdések 

 

 

• Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Kézlenyomatból állatok festése 

Kedvenc állatom (színes ceruzarajz) 

Papírzacskóból állatok készítése 

Meseillusztráció (A kiskakas gyémánt 

félkrajcárja) 

 

 

Mozgás 

a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

Mozgás zenére 
Vonatozás 
Székfoglaló 
Állatokra jellemző mozgásutánzás (nyuszi ugrás, medve járás, 
tyúk lépés) 
Egyensúlyozó járás, csúszás, mászás 
Mókusok ki a házból! 
Séta az óvoda környékén 
Kirándulás a Budakeszi 
Vadasparkba(nagycsoport)  

 

• Ének 

zene 

énekes játék 

• gyermektánc 

 

Mondókák: Mese, mese mátka… 
                      Erre kakas, erre tyúk… 
                      Két kis kakas… 
                      Gyí paci paripa… 
Énekes játékok: Tekeredik a kígyó… 
                      Cirmos cica haj… 
                      Nyuszi ül a fűben… 
                      Fut, szalad a pejkó… 
                      Hívjad a falovacskát… 

 



 

                      Én elmentem a vásárba fél 
pénzel… 
Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Sündisznó 


