
 

                                                       

„November súg: merre jár a kedves kis napsugár?” 

Búcsú az ősztől, készülődés a télre… 

(őszi ismereteink összefoglalása) 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje:  

2022. 11. 14 - 25. 

A projekt tervezett indító élménye: Kirándulás az 

őszi erdőben, a természet változásainak 

megfigyelése. 
 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Az időjárás és a természet változásainak megfigyelése, 

összefüggései. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Az állatok készülődése télre. Madáretetők kihelyezése. Mit 

hozott nekünk őszanyó? (gyümölcsök, kirándulás, versek, mesék, énekek, színes falevelek, termések, őszi 

néphagyományaink, ünnepeink). Az időjárás változásainak megfigyelése, évszakokkal kapcsolatos 

összefüggések, időjárásnak megfelelő öltözködés. Népi időjóslások felidézése. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Figyelem, emlékezet, memória, beszédkészség, 

csoportkohézió, tér-érzékelés, észlelés, természet szeretetére való nevelés, természet megóvása, a 

természet megismerésével pozitív érzelmi viszony kialakítása.  

Matematikai tartalom: azonosság-különbözőség, halmazműveletek, tőszámnevek, sorszámnevek. 

Finommotorika, kreativitás fejlesztése. Zenei fejlesztés: halk-hangos, egyenletes lüktetés, ritmus érzék 

fejlesztése. 
 

Munka jellegű tevékenységek Csoportszoba rendezése, díszítése 

Eszközök előkészítése, elrakása 

Önkiszolgálás. 

Naposi feladatok, mosdófelelősi feladatok 

Madáretetők, madáreledelek (magok) kihelyezése az etetőkbe. 

Levélsöprés gyűjtés az udvaron. 
 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

Drámajátékok:  

Szelek szárnyán útrakél,  

Eső esik, csepereg- eső felépítése 

Őszi kincsek keresése az erdőben 

Faölelős játék  

Ugrálás a levélkupacokba 

Bújócska az erdőbe 

Ruhadarabok válogatása 

Játék a préselt, laminált falevelekkel 

Termések válogatása 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet 

és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

Mit hozott nekünk őszanyó? (gyümölcsök, zöldségek, kirándulás, színes 

falevelek, termések, őszi néphagyományaink, ünnepeink).  

Az időjárás változásainak megfigyelése, évszakokkal kapcsolatos 

összefüggések, időjárásnak megfelelő öltözködés.  

Népi időjóslások felidézése. 

Kirándulás alkalmával megfigyeljük a természet változásait mint például: 

lombhullás, csupasz faágak, az avar, mint az erdő takarója, az avar lakói.  

Ősz anyó mesél az erdő védelméről, benne lakó kis-és nagy állatokról.  

Hogyan készülődnek az állatok a télre?  

Bogárszállóhoz ágak, falevelek gyűjtése, kihelyezése az óvoda udvarán 

Költöző és itt telelő madaraink.  

Itt telelő erdei és kerti madaraink védelme, gondozása:  



Madáretetők kihelyezése. 

Erdő ernő bácsi meséinek levetítése az okostáblán: Az erdész munkája 

https://youtu.be/zph77EDmXBk  

https://youtu.be/LBVbay5Feh0  

https://youtu.be/zdk9gF7OT5o  

https://youtu.be/o6G5eo9VbLE  

https://youtu.be/ko2qb0QUY1I  

Erdei fák: lombhullató, tűlevelű fák, az erdő lakói. 

Matematikai tartalom: téri-tájékozódás, magasabb-alacsonyabb. halmaz, 

részhalmazképzés: madáreledellrl, ágakkal, termésekkel, falevelekkel 

halmazképzés különböző szempontok alapján.  

Több, kevesebb, ugyanannyi. 

Számfogalom alakítása  

Erdei kincsek forma szerint való rendezése. 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Levél erezetének elővarázsolása, satírozással, Kéregsatírozás zsírkrétával 

A kirándulás élményeinek lerajzolása, színes ceruza rajz készítése (nagyok) 

Őszi falevél készítése tenyérlenyomattal (kicsiknek)  

Őszanyó tündérei falevél szoknyával (kiegészítés, vágás, ragasztás) 

Őszi fa készítése Ujjbegyfestéssel (kicsiknek) fülpiszkálóval, dugóval 

(nagyoknak)  

Őszi levélfrizura készítése Ragasztás, kiegészítés, vágás. 

 

     
 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Fésűs Éva: A kismókus fél diója, 

 Gyümölcsmese,  

Tüsszentős mese 

Fazekas Anna: Őzgidácska 

Szutyejev: A Gomba alatt. 

Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack 

Csukás István: Sün Balázs 

Móricz Zsigmond: Iciripiciri 

La Fontaine: A tücsök és a hangya 

Fésűs Éva: Sündisznócska 

Kányádi Sándor: Dióbél bácsi 

Kovács Barbara: Levél a szélben (ism.) 

Tarbay Ede: Ősz-anyó 

Fésűs Éva: Őszi bújócska 

  

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

Kirándulás az erdőben, nagymozgások gyakorlása terepen 

Versenyfutás a fák között.  

Szlalomozás a fák között.  

Hempergőzés az avarban, gurulás a levél kupacok között.  

Kúszás, mászás a bokrok alatt, gallyak között. 

Célbadobás, gurítás a tobozokkal  

Ki a házból mókuskáim-fogójáték 

Jó idő esetén gyerek tájfutó – pontbegyűjtő játék  

https://youtu.be/zph77EDmXBk
https://youtu.be/LBVbay5Feh0
https://youtu.be/zdk9gF7OT5o
https://youtu.be/o6G5eo9VbLE
https://youtu.be/ko2qb0QUY1I


 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Őszi mondókák, énekes játékok és dalok ismétlése. 

Dallamfelismerés dúdolás  alapján.  

Ritmusvisszhang. 

Kézi harangkészlet használata színkotta alapján 

Zenehallgatás: Gryllus Hallgatag erdő 

Vivaldi: Négy évszak_ Ősz 

https://youtu.be/ubzaufPFOu8  

Csajkovszkij: The Second Waltz 

https://youtu.be/5hTvc3f83Ws  

Ministrings au Conservatoire de Nantes 2017 

https://youtu.be/RiybDZiTfhA   
 

 

https://youtu.be/ubzaufPFOu8
https://youtu.be/5hTvc3f83Ws
https://youtu.be/RiybDZiTfhA

