
 

Őszi Témahét 9. 

Őszi időjárás 

november 2-4. 

 

 

 

A project célja: Az előző heti őszi project folytatása, az aktuális időjárás és az ősz 

további jellegzetességeinek a megismerése.  

 

Fejlesztési területek: Finommotorika és a nagymozgások, a memória és a szabálytudat 

fejlesztése.  

 

Játék Munka jellegű tevékenység 

Fellógatott levelek fújása (szél) 

 

Formakereső (Esőcseppeket a formájuk 

szerint a megfelelő helyre kell tenni.) 

 

Naposi rendszer bevezetése. 

Gyermekeket napokra szétosztjuk, erre 

kialakított felületen jelezzük, hogy kik a 

naposok. Ők az udvari játékból 10 perccel 

korábban bejönnek az óvodába, hogy 

segítsenek a terítésben. 

 

Levelek összegereblyézése az udvaron. 

 

Verselés, mesélés Rajzolás, festés, mintázás, kénimunka 

vers 

• Weöres Sándor: Galagonya 

• Fú-fú-fú a szél 

• Kovács Barbara: Levél a szélben 

 

mese: 

• Fésűs Éva: Az ezüst hegedű (A 

szélfiúcska) 

•  

3D-s esernyő rajz. 

Színespapírból meghajtott esernyőt a 

lapra ragasztják, majd kiegészitik a 

rajzot. 



 
 

Szélforgó készítés 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Mozgás 

mondóka 

• Fújja a szél a fákat… 

• Tamkó Sirató Károly: November 

• Esik eső csepereg… 

 ének: 

• Esik az eső… (ÉNÓ. 262.) 

• Tekereg a szél… (ÉNÓ. 220.) 

zenehallgatás: 

• Kaláka: Esődal 

• Gryllus Vilmos: Zápor 

• Halász Judit: Esőben 

Trambulin, egyensúlyozó játékok 

használata a szabadjáték alatt. 

 

Biciklizés 

 

Floidl Andi féle fejlesztő torna, 

falmászás 

Külső világ tevékeny megismerése  

• Találós kérdések az őszi 

időjárással kapcsolatban 

• Esőcseppek számlásása, formák 

(négyzet, háromszög, kör) 

megnevezése  

 

 

Beszélgető kör Nagycsoportosok feladata 

• Ölelő kör 

• A találóskérdések kapcsán 

beszélgetés az ősz 

jellegzetességeiről 

 

Csabay Katalin: Lexi iskolás lesz 

feladatfüzet 

jobb-bal megkülönböztetése 

 

 

Melléklet: 

Esik eső csepereg 

Sárga levél lepereg 



A nap is már rövidebb 

Melyik évszak lehet? 

(ősz) 

Kósza szellő hintáztatja 

Ősz a fáról potyogtatja 

Nincs belőlem egész télen, 

Mond a nevét, csak ezt kérem. 

(Falevél) 

Fúj es fütyül, pedig nincsen szája. 

 

figyelem 

gondolkodás 

türelem 

emlékezet 

 

Mindig mást szólítok fel, hogy ki 

mondhatja el a megoldást. 

Többször megismétlem, hogy 

lássam, hogy már több gyermek is 

kitalálta a megoldást. 

 

(szél) 

Varázsbotja nincs neki, 

De a tájat elnyeli, 

Mikor „leszáll” azt sem tudom, 

Merre van a pisze orrom. 

(köd) 


