
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: Rákészülés a télre - Téli álom, elmenetel  

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.11.14 – 2022.11.25. 

A projekt tervezett indító élménye: Drón felvétel megnézése a Bodza csoportban 

https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/dront-kuldott-a-repulo-darvak-koze-a-hortobagyon-a-fuggetlen-

filmes-videoval/2022/10/25/ 07:30-tól (2022.11.12 ) 

A projekt várható lezáró élménye: Kiállítás a gyerekek munkájából 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink:  

A gyerekek gyűjtsenek tapasztalatokat, ismereteket (kiscsoport, középső), vagy mélyítsék el meglévő 

tudásukat (középső, nagycsoport) az állatok ősz végi szokásaival kapcsolatban. Elevenítsék fel 

tudásukat a téli álmot alvó állatokkal, a költöző madarakkal kapcsolatban. 

Feladataink:  

Beszélgetés, ismeretek felelevenítése, új ismeretek átadása a téli álmot alvó állatokkal, illetve költöző 

madarakkal kapcsolatban.  

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl.:  

Vizuális képességek (finommotorika, téri tájékozódás síkban, kreativitás, szem-kéz koordináció, 

szerialitás, sodrás, gyúrás). Gondolkodási képességek (emlékezet, figyelem, rövid és hosszú távú 

memória, felismerés). Matematikai tartalmú tapasztalatok (síkidomok, számlálás). Szókincsbővítés, 

fogalomalkotás, Hallásérzékelés képessége (auditív diszkrimináció, beszédhang analízis). Önkifejező 

képesség, Zenei képességek (ritmusérzék, egyenletes lüktetés tapssal, bottal, ritmustapsolás, tiszta 

éneklés, dallamvonal követés, dallamfelismerés). Testi képességek (karizom, lábizom, hátizom, 

egyensúly, tájékozódás térben, taktilis érzékelés fejlesztése). Szabálytudat alakítása, szociális érzék 

(együttműködés, egymásra való odafigyelés, érzelmi intelligencia, egymás munkájának elismerése, 

egymás segítése). 

 

 

 

https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/dront-kuldott-a-repulo-darvak-koze-a-hortobagyon-a-fuggetlen-filmes-videoval/2022/10/25/
https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/dront-kuldott-a-repulo-darvak-koze-a-hortobagyon-a-fuggetlen-filmes-videoval/2022/10/25/


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

a megvalósítás: - 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Önkiszolgáló tevékenységek (terítés, asztal leszedése), Naposi feladatok –

asztalnál ülés sorrendjében 

Különböző megbízások, (pl. zsebkendős/gyümölcsös kosár hozása,) 

Öltözködés, gondozási teendők (fésülködés), rendrakás a csoportszobában, 

öltözőben,(homokozó) játékok elpakolása az udvaron. Ágyazás. 

Szükség esetén könyvespolc, rajzasztal és babakonyha felelős választása. 

Könyvespolc felelős (könyvespolc rendben tartása, a polc rendjének 

ellenőrzése, a gyerekek figyelmeztetése a rend megőrzésére, és arra, hogy 

vigyázzanak a könyvekre) 

Függöny behúzó és összekötő felkéréses alapon – nagyok – tanulják a 

csomókötést 

Nagyok segítségül hívása a kicsikhez. 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

Medvés memori 

Ki nevet a végén 

Célba dobás mogyoróval 

Fogpiszkáló szurkálás tűzőhabba 

Bújócska 

Puzzle 

 

 

 

 

Külső világ  

tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédel

mi ismeretek 

Beszélgető kör: 

Miért látunk ősz végén kevesebb állatot? Egy részük elbújik, elmegy 

 

Hogyan készülnek fel az állatok a télre? Elbújnak a hideg ellen 

Bogarak: Ha közeledik a tél, elbújnak az avarban, mohában vagy más 

szerves anyagok alatt. Vajon hogyan élik át a telet, amikor a sejtekben 

lévő folyadék megfagy, és mint tudjuk, a jég ilyenkor kiterjed, ami 

miatt a sejtek szétpukkadhatnak? Úgy, hogy sejtjeik glicerint tárolnak, 

ugyanazt az anyagot, amelyet az autómotorok hűtővizéhez is 

kevernek. A glicerin ugyan nem akadályozza meg a víz fagyását, de a 

glicerintartalmú megfagyott sejt-folyadék kevésbé terjed ki, mint a 

tiszta vízjég. Amikor a tavaszi nap felmelegíti az állatokat, repülve 

kelnek útra 

 



• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

A hüllők és kétéltűek szintén eltűnnek ilyenkor, a békák, a siklók és a 

teknősök elhagyják a vizet, és a gyíkokkal együtt földalatti üregekbe, 

sziklarepedésekbe vagy a házak pincéibe húzódva teljesen lehűlt 

testtel, lelassult légzéssel és anyagcserével vészelik át az őszi, téli 

hónapokat. 

Cinegéket mindenhol láthatunk, vidám csevegésükkel, akrobatikus 

ügyességükkel felvidítják a téli erdőt. Csapatukhoz gyakran társul 

egy-két csuszka is: egész télen közösen vadásznak a fakéreg alatt 

megbúvó rovarokra, hernyókra és rovarbábokra.  

Rovarok: igen változatos színekben, formákban és méretekben 

fordulhatnak elő; némelyiket gyönyörű minták vagy érdekes felszíni 

formák díszítik. Persze a peték is gyakrabban kerülnek a szemünk elé 

tavasszal vagy nyáron, de a tél derekán is megtalálhatjuk őket 

fatörzseken, kerítéseken vagy résekbe, repedésekbe rejtve. 

És akik nem bújnak el? 

Pl.: a farkasok, rénszarvasok, jávorszarvasok meleg bundát 

növesztenek. Ősszel sokat esznek, így sok zsír keletkezik a testükön,  

a leghidegebb időszakban a fák között vagy védett helyen keresnek 

menedéket.  

A róka föld alatti üregbe, a kotorékba húzódik télen, a kicsinyek is itt 

jönnek világra.  

Némelyikük téli álmot alszik: az ürgék, a pelék, a sünök vagy a 

denevérek hónapokra mély álomba zuhannak. Ilyen a medve is. 

De van aki felébred enni, pl.: mókus 

Akik igazi téli álmot alszanak, testhőmérsékletüket olyan alacsony 

szintre képesek csökkenteni, amely más állatok számára a biztos 

halált jelentené. Testhőmérsékletüket ezért majdnem a környezet 

hőmérsékletére csökkentik, szívverésüket és légzésüket pedig 

lelassítják. Ez az állapot nem olyan, mint amilyen a mi alvásunk: 

nem riadnak fel a zajokra, és szervezetük is másként működik. Szinte 

olyanok, mintha halottak lennének.  

 



 
https://hu.pinterest.com/pin/539306124140514508/ 2022.11.12 

 

  
https://hu.pinterest.com/pin/539306124140346054/ 2022.11.12 

 

  
https://hu.pinterest.com/pin/539306124137363168/ 2022.11.12 

 

 
https://hu.pinterest.com/pin/539306124140346062/ 2022.11.12 
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Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Mese: 

Miért alszik a medve télen? 

http://mesekukac.hu/miert-alszik-a-medve-telen/ 2022.11.12 

La Fontaine: A tücsök és a hangya 

Mit csinált a Tücsök nyáron? Csak muzsikált hét határon. 

Aztán jött a tél a nyárra, s fölkopott a koma álla. 

Szomszédjában élt a Hangya. Éhen ahhoz ment panaszra, 

s arra kérte, egy kevéske búzát adjon neki télire. 

„Búzát? - szólt a Hangya sógor. - Már ez aztán sok a jóból! 

Tél elején sincs búzád már? Hát a nyáron mit csináltál? 

„Mit csináltam? Kérem szépen, muzsikáltam - szólt szerényen 

Tücsök mester. - Aki kérte, nótát húztam a fülébe!” 

„Nótát húztál, ebugatta? No hát akkor - szólt a Hangya - 

járd el hozzá most a táncot! Jó mulatságot kívánok.” 

 

 

 
https://hu.pinterest.com/pin/539306124137335485/ 2022.11.12 

 

  
https://hu.pinterest.com/dianaluktsyna/%C3%A1llatok/ 2022.11.12 

http://mesekukac.hu/miert-alszik-a-medve-telen/
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https://hu.pinterest.com/pin/539306124140003824/ 2022.11.12 

Hétvári Andrea: Süni ringató 

Sün, Sün, Sünike 

Hozd az almát mind ide! 

levélkupac lesz az ágya, 

őszi szellő a párnája. 

Sün, Sün, Sünike 

itt az alvás ideje. 

Egyél almát, körtét sokat, 

jó éjszakát, szép álmokat. 

 
https://hu.pinterest.com/pin/539306124136148452/ 2022.11.12 

Mondóka: 

Süni, Süni, Sünike 

Sétálgat az erdőben 

Tüskés hátán falevél 

Megvédi ha jön a tél 

Találós kérdés: 

- Vörös bunda, lompos farka, mégse róka. Mi az? (mókus) 

- Varrni még senki se látta, Pedig csupa tű a háta, 

Gilisztákat gyűjt, ha éhes, Mély álomba merül télen. (sün) 

- Vadon a hazája, van meleg bundája, lomhán jár és forog, 

rossz kedvében gyakran morog. (medve) 

https://hu.pinterest.com/pin/539306124140003824/
https://hu.pinterest.com/pin/539306124136148452/


- Mindig ugrál ágról-ágra, ő az erdők légtornásza, 

mire aztán elfáradna, nyugovóra tér az odújába. (mókus) 

- Erdőn oson, völgybe vág, füle szőrös, foga bárd. 

Áldozata számos, erdei mészáros.(farkas) 

- Hátán ezer dárda, ki hozzányúl, megjárja. (sündisznó) 

- Fürge állat, hogy is hívják? Ugrál ágról-ágra, 

mogyorót gyűjt nagy serényen a fa odújába. (mókus) 

- Anyja után futkos, hátra pedig csíkos. (vadmalac)  

- Tüske elöl, tüske hátul, kiáll minden oldalából. 

Éppen olyan, mint egy kefe, mégsem fésülködhetsz vele. 

(süni) 

- Hegyoldalban dirmeg-dörmög, a mancsán hosszú körmök, 

szereti a málnát, szedret, örvend, hogyha sokat szedhet. 

(medve) 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Születésnaposnak rajz 

 
https://hu.pinterest.com/pin/539306124138491730/ 2022.11.12 

 https://hu.pinterest.com/pin/539306124139309506/ 

2022.11.12 

 https://hu.pinterest.com/pin/539306124140242856/ 

2022.11.12 

Fogpiszkáló szurkálás tűzőhabba/ gyurmába 

 

 

https://hu.pinterest.com/pin/539306124138491730/
https://hu.pinterest.com/pin/539306124139309506/
https://hu.pinterest.com/pin/539306124140242856/


Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, 

feladatai 

  
https://hu.pinterest.com/pin/539306124139960461/ 2022.11.12 

 

Akadálypálya  

Eleség gyűjtés adott helyre 

Bújás, kúszás 

Mászófal – légtornászok leszünk 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Gryllus Vilmos: Mókus 

https://www.youtube.com/watch?v=Y40A3qHOaC8 2022.11.12 

Mókuska, mókuska 

 

Dudás Eszter: Levéltánc 

Ring a levél jobbra-balra (jobbra-balra lépés) 

Táncot lejt az esődalra. (jobbra-balra lépés) 

Forog körbe, csak úgy pörög (forgás) 

Földre esik s közben zörög. (leguggolás és kopogás) 

Süni cammog, észreveszi (guggolva körbenézés) 

Télre bizony jó lesz neki. (összegömbölyödés) 

https://www.alsoorsovi.hu/index.php/versek/versek-lepke/11-versek-

lepke 2022.11.12.  

Dirmeg, dörmög a medve 

Karaván együttes: Mit tett az ősz? 

https://www.youtube.com/watch?v=M_nQ_hUDOcc 2022.11.12 

Zenehallgatás: Vivaldi Ősz 

Ősz szele zümmög 
https://www.youtube.com/watch?v=BcKkV4_x5Mk 2022.11.12 
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Miért alszik a medve télen?  

Réges-régen történt, amit most itt elmesélek, egy tavasszal a világ leghatalmasabb rengetegének 

közepén. Valamennyi állat összegyűlt az erdei tisztáson, hogy megválasszanak valakit, aki a 

méh kaptárakra felügyel.  

A méhecskék ugyanis panasszal fordultak az erdő lakóihoz, hogy valamiféle ismeretlen tettes 

a távollétükben folyton dézsmálja a mézet. 

Mindenki ott volt bizony, aki valamit is számított az erdőben. Ott volt az ezermester harkály, 

ott volt a róka, ott voltak az őzek, a farkasok, mert ebben a régi, mesebeli időben még 

békességben éltek egymás mellett valamennyien. 

Egy hosszú fülű nyuszi volt az értekezlet elnöke. 

- Azért gyűltünk itt össze – pislogott álmosan -, hogy kinevezzük a méh kaptárak őrizőjét. 

Ugyan ki vállalkozna erre a megtisztelő feladatra közületek? 

A meghívottak között ott volt természetesen Miska medve is, vadonatúj, pompás barna 

öltönyében. A nyuszi kérdését néma csend követte, senki sem sietett jelentkezni, mert hiszen 

mindenki éppen eléggé el volt foglalva az erdőben.  

- Nos hát ha senki nem vállalja – dörmögte Miska medve -, én hajlandó vagyok meghozni ezt 

az áldozatot az erdő lakóinak kedvéért! 

Az egybegyűltek közfelkiáltással nevezték ki Miska medvét az erdei mézek őrizőjévé. 

Méltóságteljesen, szorgalmasan látta el feladatát – legalábbis ezt híresztelte magáról -, mert 

bárki merészkedett a méhkaptárak közelébe, mindenkit sorra elzavart. 

Mindez a nagy fáradtság hiábavaló volt mégis, mert a méhek ismét elmentek az állatok 

tanácsához, és bejelentették, hogy érthetetlen módon mindennap kevesebb lesz a méz a 

kaptárakban. Egyben azt is kérték, hogy mielőbb sürgősen vizsgálják ki az ügyet. 

Egy reggel három kiküldött: egy róka, egy nyúl és egy veréb, anélkül, hogy Miskát erről 

értesítették volna, váratlanul megjelent leltárt csinálni. A veréb előreröpült, s méghozzá olyan 

nesztelenül, hogy Miska nem vette észre. Pedig ha észrevette volna, biztosan abbahagyja a 

torkoskodást, mert talán mondanom sem kell: ő volt ám a méhkaptárak dézsmálója! 

A veréb sietve repült vissza, és mindezt iziben közölte a rókával meg a nyuszival. Újra 

összehívták tehát az állatok tanácsát, és az összes állat jelenlétében megfosztották Miskát 

mézőrzői tisztségétől. 

Sőt büntetésből száműzték egész tavaszig a barlangjába, ott kellett tartózkodnia egész télen át 

– ezt a bölcs ítéletet hozták -, hogy semmiféle újabb kópéságot ne követhessen el őkelme. 

Azóta alszik – mert mi mást is tehetne? – a medve télen mindig a barlangjában.  

Azonban hiába tiltották el a méztől, azért ő bizony mégis szereti, és amikor csak hozzájuthat, 

nem veti meg még ma sem. 

És hacsak teheti: jól a mézes köcsög aljára néz manapság is őkelme.  


