
                      Tevékenységi tervek 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

 

A projekt címe: Márton napja  

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022. 11.03.-11. 

A projekt tervezett indító élménye: Márton napi tökfaragás, lámpás készítés. 

 

A projekt várható lezáró élménye: A jeles napunk legizgalmasabb eseménye, a sötétben 

lámpás felvonulás óvoda szinten a Templom térre. 

 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink: Hagyományok ismerete 

ápolása és szeretete. Közösségi érzés megélése, formálása. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Megfigyelőképesség, 

finommotoros koordináció, kreativitás. Szókincsbővítés, rövid és hosszú távú memória, 

belső ritmus. 

 



 

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

megvalósítás: - 

 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

 

• Kiskertünk rendbetétele 

• Elszáradt gallyak gyűjtése 

• Levelek préselése 

 

 

 

 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

• Természet adta faágak aprítása kezeink, lábaink, 

• Száraz falevelek gyűjtése. 

• Botok, ágak átugrása / páros majd egy lábon/ 

• Bot forgatás egy vagy két kézzel. 

• Bot fogyó 

• Tök célba dobó 

 

 

 

Külső világ  

tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

 

Gyűjtés sétáink alkalmával különböző méretű botokat, 

leveleket, terméseket. 

• Botok méretre való bontása 

• Botok. papír tökök, libák számlálása 

 



természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

• Botok, gallyak, levelek formája, majd 

csoportosítása 

• Szent Márton legendájának képeinek sorba 

rendezés 

 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi 

játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

 

• Szent Márton legendája síkbábbal vagy képel 

illusztrálva 

• Dramatizálás a gyerekekkel együtt 

• Aranyszőrű bárányka (új) Bábbal 

• Vers: Aki fázik (Kányádi Sándor) 

• Ősz anyó (ism) 

 

 

 

 

 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Pásztor bot faragás 

• Spatulából liba pár készítése 

• Parafadugó festékbe mártva libakép készítése 

• Tenyér nyomat technikával papír libák   

• Liba, tök figurák előre kartonra rajzolt 

körvonalainak lencsével kirakása 

• Lámpás készítése papírból 

 

 

 

 



 

 

 

Egészségfejlesztő 

testmozgás 
• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, 

feladatai 

 

• Ugrások magasba és mélybe 

• Ugrások páros lábon és egy lábon 

• Ugróiskolák egyénileg alkotott formában  

Mindent tornagyakorlathoz botot használunk 

 

 

 



 
 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

• Nincs szebb madár mint a lúd (mondóka) 

• Hatan vannak a mi ludaink (új) 

• Egyél libám egyél már (ism) 

Zenehallgatás: Márton napi lámpás énekek 

Készségfejlesztés: Egyenletes lüktetés 

érzékeltetése. 

 

 

 

 

 


