
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe:  Testápolás, egészségvédelem, testünk, 

érzékszerveink 

A projekt megvalósulásának 

tervezett ideje: 2022. 11.14-18. 

A projekt tervezett indító élménye:                            Témához kapcsolódó könyvek gyűjtése, 

könyvtárlátogatás 

A projekt várható lezáró élménye:  Látogatás a gyógyszertárban 

 

A projekt megvalósítása során 

kiemelt céljaink: 

A gyerekek gyűjtsenek tapasztalatokat, ismereteket 

(kiscsoport, középső), vagy mélyítsék el tudásukat a 

testükkel, önmagukról alkotott képpel, a külső, belső 

tulajdonságok terén. Testséma fejlesztése, testrészek, 

érzékszervek funkcióinak ismerete, testápolás 

fontossága. 

A projekt során megvalósítandó 

feladataink: 

Beszélgetés, ismeretek felelevenítése, új ismeretek 

átadása az emberi testtel, testrészekkel, a külső és belső 

tulajdonságokkal, érzelmekkel kapcsolatban. 

 

A projekt során kiemelten 

fejleszthető képességek: 

Finommotorika, szem-kéz-láb koordináció fejlesztése 

saját és mások testén való tájékozódás képességének 

fej., együttműködési képesség fej. Szókincsbővítés, 

fogalomalkotás, ellentétek. Szabálytudat alakítása, 

szociális érzék, együttműködés, egymásra való 

odafigyelés, egymás munkájának elismerése. 

 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

A témával kapcsolatos könyvek keresése (könyvtárlátogatás) 

Tisztálkodási eszközök 



Teremrendezés 

Segítségnyújtás a felnőtteknek és 

társaiknak 

Egyéni megbízatások teljesítése 

Eszközök előkészítése, elrakása 

Naposi feladatok gyakorlása 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

 (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

Orvosos szerepjáték (az orvos munkája, babák vizsgálata, 

viselkedés a rendelőben) 

Társasjáték 

Hallgasd, érezd, lásd, ízleld, szagold játék 

Kórház építése legóból 

Testélmények felerősítését szolgáló játékok: 

  -társ vezetése vakon 

  -egymás megértése mutogatással 

Mozgás zenére szabadon 

Tükör játék 

Babák fürdetése, öltöztetése, 

ápolása 

Kísérletezés: játékos 

tapasztalatszerzés az 

érzékszervekről bekötött 

szemmel. 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

 Alapvető környezet 

és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 

 

 

 

 

 

 matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

A világ megismerésének egyik fontos eszköze számunkra az 

érzékszervekkel való észlelés. Az érzékszerveink fontos 

információkat közvetítenek számunkra, segítve ezzel a 

környezetünkben való tájékozódást, tapasztalatszerzést. 

Kisgyermekkorban a környezet megismerésének módjai közül 

a látás és a hallás áll az első helyen. 

Ismerkedés a testünkkel, a testünk főbb részeivel, testrészek 

feladatai, funkciójuk. 

A testrészek, érzékszervek funkcióinak ismerete, 

megnevezése. 



Ismerkedés az érzékszervekkel, mit, 

mivel érzékelünk, jelentőségük a 

mindennapi életben. 

Testápolás, egészségvédelem, 

mozgás, egészséges étkezés. 

Az orvos munkája, orvosi kellékek 

bemutatása, megnevezése. 

Kórházi ellátás, mentők 

 

 

 

Ellentét párok felismerése, magasabb-alacsonyabb, több-

kevesebb-ugyanannyi, hosszabb-rövidebb 

Számosság megállapítása 

Térirányok felismerése, gyakorlása 

Összemérések, becslések 

Pár alkotás-páros testrészeink 

Szimmetria-tükörkép játék 

 

 

 

Verselés, mesélés 

anyanyelvi játékok 

beszélgető kör 

drámajátékok  

Mesék: Mese a vízilóról, aki félt az oltástó 

               Adj isten egészségére 

               Mézes Judit: Alvós nyuszi 

               Magyar népmese: A só 

               Szemfüles érzékszervek 

 

Versek: Bódi Irén: Testrészek  

                      Itt a fejem itt van ni… 

               Bartos Erika: Tükör 

 



 

 

 Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Csomagolópapírra gyerekek körberajzolása, színezése, festése 

Kezük, lábuk körberajzolása 

Emberábrázolás 

Ember formázás gyurmából 

Festés ujjal, tenyérlenyomat 

 

Mozgás 

a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

Egyensúlyozó járás,  

Szökdelés zsámolyon 

Mozgás zenére 

Mozgás a szabadban (versenyfutás, távolugrás falevél 

kupacba) 

Terepgyakorlatok 

Labdaadogató  

Mozgáskotta használata 

Gimnasztikai gyakorlatok mondókára 

Testrészek megnevezésével a test átmozgatása 

 

 

 

 Ének 

zene 

énekes játék 

 gyermektánc 

 

Mondókák: Hüvelykujjam almafa… 
                      Pont, pont vesszőcske… 
                      Cini, cini muzsika… 
Énekes játékok: Kicsi vagyok én… 
                       Lóg a lába… 
                       Ennek a kislánynak… 
                       Járom az új váramat… 
                       Mély kútba tekintek… 
Zenei feladat: Tánclépések gyakorlása,  
                        Ritmushanszerek használata, 
                        Dallam felismerés dúdolásról 
 


