
 

 

 

 

Őszi erdő,gombák 

2022. október 24- október 28

Projekt célja: A héten leginkább a türelmet és az egymás elfogadását állítottuk 

középpontba. Figyelünk az érzelmekre, és megpróbáljuk meg is fogalmazni azokat. 

 

Játék: 

• gombák 

pöttyözése, 

dobókocka 

segítségével 

• fa póz leutánzása 

• vidítsd fel a 

gombát vicces 

arcokkal (páros 

játék) 

• keresd a 

kakukktojást! ( 

sorminta, melyik 

nem illik a sorba ) 

• gomba részeinek 

összerakása ( 

óriás puzzle ) 

 

 

Munka: 

• nagyobbaknak 

feladatlap 

• öltözőszekrények 

rendbe rakása és 

rendben tartása 

• őszi dekoráció 

elkészítése 

 

 

 

 

Környező világ 

megismerése: 

• ehető, mérgező 

gombák 

• óra gyakorlása 

 (egy perc hosszúság ) 

• 4évszak 

gyakorlása 

• gomba , fa részei ( 

különbségek, 

azonosságok 

felismerése) 

 

 

 

Mozgás: 

• benti 

sporteszközök 

folyamatos 

használata 

(trambulin, 

csepphinta, 

varázspalló) 

Ének zene, énekes 

játékok, tánc: 

• magas, mély 

hangok ( ha 

magasan beszélek 

nyújtozz, ha 

mélyen guggolj le ) 

Mesélés, verselés: 

• Szutyejev: A 

gomba alatt 

• mesélés önállóan 

saját jegyzet 

alapján 

• Weöres Sándor: 

Galagonya 



• jóga (légző-

gyakorlatok) 

• biciklizés ( 

kanyarodás 

jelzése, annak 

gyakorlása ) 

 

 

 

• állatok hangjai az 

erdőben ( magas, 

mély) 

• Új dal: Erdő 

mellett nem jó 

lakni 

• Zenehallgatás: 

Gryllus Vilmos: 

Erdei pocsolya 

• erdő hangjainak 

felismerése, azok 

felsorolása ( rövid 

távú memória) 

 

 

 

• találós kérdések ( 

lsd lentebb ) 

•  

 

 

 

Beszélgető kör játékai: 

• talajszinten élő 

állatok, növények 

• természet 

változása 

évszakokról, 

magunkon való 

változás 

• mi volt másképp 

tavaly, mint most? 

• rövid távú 

memória 

fejlesztése 

hangok 

felismerésével, 

visszamondásával 

•  

 

 

 

Nagyobbak feladata: 

• feladatlap füzet 

elkezdése,  

• irányok gyakorlása 

• balról jobbra 

haladás 

Rajzolás, festés, 

mintázás: 

• őszi fa festése 

újlenyomatokkal 

• só liszt gomba, fa 

készítése ( gyúrás, 

sodorás ) 

• vázlat készítése a 

Gomba alatt című 

meséhez 

rajzolással 

• gomba készítése 

fonaltekerésével 

• óriás gomba 

készítése 

• adott kép 

másolása 

zsírkrétával 

 

 

 

 

 

 

Heti Vers: 



Weöres Sándor: Galagonya 

Őszi éjjel 

izzik a galagonya 

izzik a galagonya 

ruhája. 

Zúg a tüske, 

szél szalad ide-oda, 

reszket a galagonya 

magába. 

Hogyha a Hold rá 

fátylat ereszt: 

lánnyá válik, 

sírni kezd. 

Őszi éjjel 

izzik a galagonya 

izzik a galagonya 

ruhája. 

 

Találós kérdések: 

Esik eső csepereg, 

Sárga levél lepereg. 

A nap is már rövidebb, 

melyik évszak lehetek? ( ősz ) 

 

 

Nincs feje, de kalapot hord, 

lába helyén meg egy bocskort. 

Olyan, mint egy esernyő, 

eső után nagyra nő.   ( gomba ) 

 

Télen fázik, mégis levetkezik, nyáron melege van, mégis felöltözik. Mi az ? (fa)  

Éppen olyan, mint egy kefe, mégsem fésülködhetsz vele. (sün) 

 


