
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 
A projekt címe:  Hatan vannak a mi ludaink… 

A projekt megvalósulásának 

tervezett ideje: 2022.11.02-11. 

A projekt tervezett indító élménye:                            Látogatás a baromfiudvarban… 

A projekt várható lezáró élménye:  Márton napi lámpás felvonulás 

 

A projekt megvalósítása során 

kiemelt céljaink: 

 Ismerkedés a baromfiudvar lakóival, kiemelten a libával. A 

háziállatok gondozása. 

Szent Márton legendájának megismertetése, felelevenítése. 

A projekt során megvalósítandó 

feladataink: 
Ismeretanyag bővítés, hagyományőrzés. 

A projekt során kiemelten 

fejleszthető képességek: 

Nagymozgások fej., finommotorika, beszéd, kifejező képesség fej. 

szókincsbővítés, csoportkohézió, ritmusérzék fejlesztés. 

Vizuális képzelet, festési technikák gyakorlása, szem-kéz 

koordináció, ok-okozati összefüggések. 

Kialakult probléma helyzetek önálló megoldására való törekvés. 

Emlékező készség fejlesztése a tevékenységek során.  

Téri tájékozódás fejlődése a nagymozgásos tevékenységek alatt. 

 



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

megvalósítás: - 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Teremrendezés 

Levélsöprés az udvaron 

Eszközök előkészítése, elrakása     

Kukorica morzsolás 

Segítség nyújtás társaiknak, ill. a felnőtteknek 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

Tökmaggal minták kirakása 

Libatoll fújás 

Magvak válogatása csipesszel 

Liba etetés kukorica hordás kanállal 

Liba, kacsa játék (fogócska) 

Mi változott meg? 

Libás képkirakó 

Baromfiudvar építés fakockából 

Állathangok utánzása 

Tökgurítás 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet 

és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 

 

 

 

 

 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

Ismerkedés a baromfiudvar lakóival, kiemelten a libával. 
Külső jegyeik megfigyelése, tollazatuk, úszó lábuk, táplálkozásuk, 
felhasználásuk. 
Rövid videó a baromfiudvar lakóiról, az állatok megfigyelése, 
megnevezése, hangjuk felismerése. 
Néphagyományok megismertetése. Szent Márton legendája. 
Szent Márton történetét azért szeretem elmesélni a 

gyerekeknek, mert általa a jóságot, segítőkészséget állíthatjuk a 

középpontba. A legenda kapcsán beszélgethetünk erről a 

gyerekekkel, sőt akár jócselekedeteket is kitalálhatunk együtt. 

(Miért is jó dolog másoknak 

segíteni?) 

 

 

Halmazképzés 

Halmazok bontása részhalmazokra 

Számlálás, párosítás 

Mennyiségek összehasonlítása, több-kevesebb-ugyanannyi 

 



Soralkotás, sorba rendezés hosszabb-rövidebb sor alakítása, 

összehasonlítása. 

Sorszámnevek gyakorlása 

 

Verselés, mesélés 

anyanyelvi játékok 

beszélgető kör 

drámajátékok  

Mese: Móricz Zsigmond: Iciri-piciri (bábozás) 

           -Népmese: Az aranylúd 

           -A libák és a róka 

           -A libapásztorból lett királylány 

           - Grimm: Libapásztorlány a kútnál 

           - Mentovics Éva: Mi lehet a tökből? 

               Bálint Ágnes: Az ehető házikó 

                Csodatök 

Versek: Verseghy Erzsébet: Libanátha 

              -Osváth Erzsébet: Liba 

             - Juhász Magda: Libanóta 

             -Galambos Bernadett: Töklámpás 

 

 

 

 

• Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Tökök festése üveggolyóval 

Libabáb készítés 

Töklámpás faragás 

Lámpás készítés befőttesüvegből 

Olló használat gyakorlása 

 

 

Mozgás 

a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

Mozgás zenére 

Mozgás a szabadban (futás, bújócska) 

Távolugrás falevél kupacban 

Járó, futó gyakorlatok 

Játékos gimnasztika 

Mászás bordásfalra 

Célbadobás babzsákkal 

 

 

• Ének 

zene 

énekes játék 

• gyermektánc 

 

Mondókák: Paradicsom, paprika, papucsban jár a liba… 
- Nincs szebb madár, mint a lúd… 
- Réce, ruca, vadliba… 

Énekes játékok: Száz liba egy sorba… 
- Gyertek haza ludaim… 
- Hatan vannak a mi ludaink… 
- Egyél libám, egyél már… 
- Rétibe és Kapiba… 

Zenei feladat: Egyenletes lüktetés 
gyakorlása tapssal 

 



 

              Dallambújtatás 
              Halk-hangos gyakorlása 
              Tánc lépések gyakorlása 
Zenehallgatás: Szent Mártonnak ünnepén 


