
 

                           Tevékenységi tervek 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

 

A projekt címe: Az otthon melege ünnepekre 

hangolás…Manóink segítségével.  

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.11.14.-25. 

A projekt tervezett indító élménye: Otthon meleg, az 

ünnepekre hangolás. A sok csillogó villogó kelékek egy nagy 

asztalon ezekből készítünk igazi meglepetéseket. 

Készülődünk a szeretet ünnepére ajándék kosarak készítése 

fonálból. 

A projekt várható lezáró élménye: Az együtt készített 

karácsonyi ajándékok a családnak. Ötletelés, tervezés, 

megvalósítás, csomagolás. A manók bevonása az ünnepi 

készülődésbe. 

A manók és tündérország elkészítése. Kialítás megtekintése a csoportunk előtt. 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink: Mozgásos kompetenciák.  

Gondolkodási folyamatok: rövid és hosszú távú memória támogatása és felmérése játékos 

feladatok által. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Türelem, megértés, beleérző képesség, 

segítőkészség, kitartás, ritmusérzék 

 
 

 
 

Munka jellegű 
tevékenységek 

 

 Levél söprése az udvaron. 

 Naposi teendők: terítés, majd leszedés. 

 Viráglocsolás. 

 Szalvéta hajtogatása 

 Tiszta törölközők felakasztása a mosdóba. 



 

Játék 
Játék feltételeinek 

biztosítása 

 (ötletek a játék 
tevékenység 
megsegítéséhez, 
kiegészítő 
eszközök 
készítése) 

 

 Manó házak készítése fakockákból. 

 ”Tapogatós- érintő játékok  

 „Mi hiányzik a manó házakról” Halmazképzés 

 Természet hangjai felismerése. CD hallgatás 

 Bujkálós játék /fonalakra aggatunk csengőket a 
kismanók házáig el kell jutni úgy, hogy ne szólaljanak 
meg a csengők ./ 

 
Külső világ  

tevékeny 
megismerése 
 Alapvető 

környezet és 
természetvédelmi 
ismeretek 

 matematikai 
tapasztalatok, 
matematikai 
játékok 

 

 Ismerkedés a sorszámnevekkel / Hány manó család él a 
házikókban? / 

 Űrtartalom mérés önkényesen választott egységekkel. 
Hány bögre  varázs víz fér a kancsóba, vödörbe, 
pohárba ( összehasonlítások) 

 Manók tündérek feladatai képek párosítása 

 Eszközök: Csillámpor, üvegek, selymek, varázspálcák, 
színes kártyák pl asztalterítés, főzés, bevásárlás, 
barkácsolás, gyógyítás, stb… 

 

 

Verselés, mesélés 
 anyanyelvi játékok 

 beszélgető kör 

 drámajátékok  

 

 Vers: Kányádi Sándor. Aki fázik  

 Hónap mondóka magyar népköltés 

 A télapó manói /új/ 

 Készülődés az ünnepekre /német mese/ új 

 A kesztyű /ism/ 

 A suszter manói /Új/ 
 

 
Rajzolás, 

festés, 
mintázás, 
kézimunka 

 

 Emlékezés utáni ábrázolás vagy mintázás: 
Meserészletek,  meseszereplők  a hallott mesék 
alapján. Ceruza, zsírkréta rajz. 

 Manók készítése papírból és fonálból és levelekből 

 A mi családunk, családi kép festése. 

 Varázs pálca készítése /színes papír, hurkapálca,  



  
 

 

Egészségfejlesztő 
testmozgás 
 a mindennapos 

testmozgás 
játékai, feladatai 

 

 

 Óriási manó és tündér falut készítünk, 
akadály pályákkal. 

 Rézsútos padon végzett mozgások (híd ) 
játékos gyakorlása 

 Kúszás mászás felfelé és lefelé 15-30 cm-re 
emelt  

 Padon felfelé, lefelé nyújtott ülésben 

 Járás vízszintes padon 2-3 akadály átlépésével 
Játék: Nagycsoport sorverseny a padok 
felhasználásával/ kinti udvari padok/ 
Varázs süveg használata a fogó játéknál 
Kicsik: „Ki lesz az első”, aki a színes kockákat 
/ ajándék dobozokat /a kijelölt helyre teszi.  



 

 
Ének, zene, 
énekes játék, 
gyermektánc 

 
Mondóka: Áspis, jáspis, kaláris, gyere Máris, de 
máris. Dimb-domb, dongó, dominó, megvagy már te 
kis manó. (új) 
                 

 Tekereg a szél (ism ) 

 Volt egy szer egy kicsi törpe ( ism ) 

 Ébred már a hajnaltündér ……(új) 
 
Zene hallgatás: Miki manó..                         

Készség fejlesztés: Ütős hangszerkel egyenletes lüktetés 
érzékeltetése.  

 


