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Projekt címe: 

 

Őszanyó búcsúja, készülődés a 

télre 

András napi vásár 

 

 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022. 11. 14 – 11. 25.  

A projekt tervezett indító élménye: Az őszi természet változásainak megfigyelése. Madáretetők 

kihelyezése, megtöltése magokkal 

A projekt várható lezáró élménye: András napi vásár 
 

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

összefüggései 

Feladataink: mit hozott nekünk Őszanyó? (gyümölcsök, mesék, versek, énekek, színes falevelek, termések, 

őszi néphagyományaink, ünnepeink) Az időjárás változásainak megfigyelése évszakokkal kapcsolatos 

összefüggések, időjárásnak megfelelő öltözködés. Készülődés az András napi vásárra. 

Mézeskalácskészítés közösen, Adventi koszorú készítése 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek: figyelem, emlékezet, memória fejlesztése, beszédkészség, 

csoportkohézió, térérzékelés, térészlelés, finommotorika, kreativitás. Természet  szeretetére való nevelés, 

természet megóvása. Matematikai tartalom: azonosság – különbözőség, halmazműveletek. Zenei 

fejlesztés: halk – hangos, egyenletes lüktetés, ritmusérzék fejlesztése 
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Munka jellegű tevékenységek  Csoportszoba rendezése, díszítése 

 Önkiszolgálás 

 Madáretetők, madáreledelek kihelyezése 

 Levélsöprés, gyűjtés az udvaron 

 Ünnepek előtti kincsek, dekorációk felkutatása, kiválogatása, Vásári hangulat 
megteremtése a folyosón 

 

Játék 
Játék feltételeinek biztosítása 

 (ötletek a játék 
tevékenység 
megsegítéséhez, 
kiegészítő eszközök 
készítése) 

 Drámajátékok: Szelek szárnyán…..  Esik eső, csepereg…. 

 Őszi kincsek keresése a természetben 

 Faölelős játékok 

 Ugrálás az összegyűjtött levélkupacokon 

 Termések válogatása, képkirakók 

 Vásáros játék a babakonxhában 

 Adventi koszorú – társasjáték színes dobókockával 

Verselés, mesélés 

 anyanyelvi játékok 

 beszélgető kör 

 drámajátékok  

 Mondókák: 

  
Vers(ek): 

 Sündisznócska (Fésűs Éva) 

 Dióbél bácsi (Csoóri Sándor) 

 Libasorban (Tordon Ákos) 
Mesék: 

 A répa 

 Akóró és a kismadár  

 A gomba alatt (Szutyejev) 

 Őszi mese (Fésűs Éva) 

 Iciri –piciri (Móricz Zsigmond) 
 
Adventi várakozás:  
A négy gyertya meséje 
Donászy Magda: Áll a fenyő az erdőben 
A didergő király 

 

Rajzolás, 
festés, 

mintázás, 
kézimunka 

 András napi portékák készítése: 
mézeskalácskésztés 

Külső világ tevékeny 
megismerése 

 Alapvető környezet 
és természetvédelmi 
ismeretek 

 matematikai 
tapasztalatok, 
matematikai játékok 

     •    Mit hozott nekünk Őszanyó? (gyümölcsök, mesék, versek, énekek, színes  
            falevelek, termések, őszi néphagyományaink, ünnepeink) 
     •    Időjárás változásainak megfigyelése, évszakokkal kapcsolatos összefüggések, 
            időjárásnak megfelelő öltözködés. 
     •    Sétáink alkalmával megfigyeljük a természet változásait, mint pl.: lombhullás, 
            csupasz faágak, az avar, mint az erdő takarója, az avar lakói 
     •    Hogyan készülődnek az állatok a télre?  
     •    Az itt telelő kerti madaraink védelme, gondozása: madáretetők kihelyezése,  
     •    Adventi koszorú készítése 
     •    Ünnepi előkészületek, ünnepi hagyományok 
     •    Mézeskalács készítése a vásárra, közös adventi gyertyagyújtás 
Matematikai tapasztaltok: sütéshez hozzávalók mérése,  süteményformák felismerése, 
válogatása, sütőlapra való elhelyezés, oszlop, sor, rendezése. Madáreleség kimérése 
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só-liszt gyurmázás (mécsestartó készítése) 
kéregsatírozás zsírkrétával  
színes  fonalak tekerése faágakra, kartonra 

         
 

Mozgás 

 a mindennapos 
testmozgás játékai, 

feladatai 
 

 Séta az udvaron és az óvoda környékén  

 Nagymozgások gyakorlása a terepen 

 Versenyfutás a fák között, szlalomozás a fák kerülésével 

 Hempergőzés az avarban 

 Célbadobás, gurítás tobozokkal, dióval 

 Ki a házból mókuskák! (fogójáték) 
 

 
Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 
Őszi mondókák, énekes játékok és dalok ismétlése 
Adventi ünnepkörre hangolódás 
Egyenletes lüktetés érzékeltetése 
Halk – hangos felismerése 
 
Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: 
     Hallgatag erdő 
https://youtu.be/8xETfcb_P4k  
     Ősz szele zümmög 
     Őszi falevél 
https://youtu.be/EyWyly4NLq4  
 

 

 

https://youtu.be/8xETfcb_P4k
https://youtu.be/EyWyly4NLq4

