
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: Jár az óra tik-tak… 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2023.01.09.- 01.20.. 

A projekt tervezett indító élménye: Órák felkutatása az óvoda épületében 

A projekt várható lezáró élménye: Saját naptár készítése 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink:. Kéthetes témánk az idő múlása, 

körforgása. Ismeretszerzés az óráról, napszakokról, hetekről, hónapokról, évszakokról. Születésnapok 

megismerése a csoportban.  

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Memória fejlesztése, figyelem, koncentráció, 

együttműködés, kreativitás. Matematikai tapasztalatok differenciáltan kiemelten a 7-es és 12-es 

számkörben. Tájokozódás térben és időben. Időérzékelés fejlesztése. 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

- Gyűjtőmunka: otthoni időmérő eszközök gyűjtése 

- Az összegyűlt órák csoportosítása és kiállításuk szerevezése 

- A téli ruházat rendben tartása, segítségnyújtás a kisebbeknek 

fejlettségtől függően 

- Karácsonyi képek gyűjtése 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

 (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

- Logico sorozat – gyerekek egyéni választása alapján 

- tükrös mátrix legóval 

- ugróiskola a napok kezdőbetűivel 

     
- számok a karikában , saját óra készítése (differenciált játéktevékenység, a 

nagyoknak irányított kártyákkal) 

- időérzékelés csukott szemmel- akkor nyisd ki a szemed, ha szerinted 

leperegtek a homokszemek 



Verselés, mesélés 

 anyanyelvi játékok 

 beszélgető kör 

 drámajátékok  

Heti mondóka: 

Így ketyeg az óra tik-tak jár /mutatóujjal jobbra balra dől 

benne egy manócska kalapál /ökölbe fogjuk kezeinket es összeütögetjük 

de ha áll az óra és nem jár /mutatóujjunkat felemeljük 

alszik a  manócska és nem kalapál /két kezünket a fülünkhöz tesszük mintha 

aludnánk 

Heti mese: A sziget, A tizenkét hónap 

Heti vers: 

Hétfőn én megyek tehozzád, 

Kedden te jössz énhozzám, 

Szerdán én megyek tehozzád, 

Csütörtökön te jössz énhozzám, 

Pénteken, én megyek tehozzád, 

Szombaton te jössz énhozzám, 

Vasárnap otthon maradunk! 

 

Ranschburg Jenő: Idő   —   vers 

Holnap hatéves nagyfiú leszek! 

De mit jelent a "holnap", nem tudom, 

mert reggel, hogyha újra felkelek, 

a mába fut megint a holnapom. 

 

Holnap ma lesz, s ma volt a tegnap is, 

tegnap nem lesz, s holnap nem volt soha 

a ma a mából csak a mába visz, 

elindul este-reggel ér oda. 

 

A mai-mában élni kell nekem, 

a többi bennem él, ha otthagyom: 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

 Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

 
- homokóra megfigyelése  

- Ismeretek az évkörről (napszakok, napok, hónapok, évszakok) 

- Születésnapok, játék a számokkal (matematikai tapasztalatok) 

- Számok kifüggesztése és játékos keresgélés pl.  mozgás zenére, 

ha megáll a zene fogj meg egy számot és 

ugorj/forogj/tapsolj/dobbants annyit amennyit látsz a kártyán 



a tegnap-mára jól emlékezem, 

a holnap-mára vágyom már nagyon. 

 

Fésűs Éva: Az évszakok 

Gyorsan jött és ment a nyár; 

virágpapucsban szaladt, 

telerakta gazdagon 

a gyümölcsöskosarat. 

Szélcipőben jött az ősz, 

fázós fák alatt osont, 

míg a gazda szüretelt, 

lepergett a sárga lomb. 

Hócsizmában jött a tél, 

nagy pehelybatyut cipelt; 

megcsúszott a tó jegén, 

fehér lett a rét, a kert. 

Mezítláb jött a tavasz, 

s akkora csodát csinált, 

hogy kinyílt a gólyahír, 

s kikeltek a kislibák! 

Drámajátékok: Kívánságok az új esztendőre, magamnak és másoknak- 

suttogva, kiabálva, sétálva, egymásra találva! Barátkozás reggel-délben-este, 

szeretetjáték, történetmesélés, fantáziajáték, vakpostás, mondat befejezés (én 

reggel mindig…) Mozdulatok születéstől idős korig. 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

- óra gyurma, saját kakukkos óra készítése dobozból, karóra készítése, 

hajgumiból vagy zsenília drótból 

    
 

Mozgás 

 a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

- nagyobbak: futó és fogójátékok (napfelkeltés játék) 

- kisebbek: mondókával összekötött tornagyakorlatok 

- labdagyakorlatok  

- jóga gyakorlatok 

- relaxáció- légzésgyakorlatok 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

- zenehallgatás: Ponchielli: Az órák tánca 

- körjátékok (Ennek a kislánynak nem maradt párja…) 

Kolompos- Induljon a mulatság, népdal: Hétfő, 

kedd… 

- Adjon isten minden jót (Gryllus V. ) 

 

 



 

Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések éltek: a Vidámság, a Bánat, a Tudás és még sok 

más, így a Szeretet is. Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a sziget süllyed. Ezért valamennyien 

előkészítették hajóikat és elhagyták a szigetet. Egyedül a Szeretet akart az utolsó pillanatig maradni. Mielőtt 

a sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért imádkozott. 

A Gazdagság egy luxushajón úszott el a szeretet mellett. 

A szeretet megszólította: 

- Gazdagság, el tudnál vinni magaddal? 

- Nem, nem tudlak! A hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek, itt nincs már hely számodra! 

Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki egy csodaszép hajóval közeledett: 

- Büszkeség, kérlek! El tudnál engem is vinni? 

- Nem Szeretet, nem tudlak elvinni! - Válaszolt a Büszkeség, - itt minden tökéletes, és Te esetleg árthatnál a 

hajómnak! 

Hát, a Szeretet megkérdezte a Bánatot is, aki éppen előtte hajózott el: 

- Bánat, kérlek, vigyél el magaddal! 

- Oh Szeretet !- mondta a Bánat- Én olyan szomorú vagyok, de egyedül kell maradnom a hajómon! 

A Vidámság is elhúzott a Szeretet mellett, de olyan elégedett és boldog volt, hogy meg se hallotta szeretet 

kérését. 

Hirtelen megszólalt egy hang: 

- Gyere Szeretet, én elviszlek téged! 

Aki megszólalt, egy öregember volt. Szeretet olyan hálás volt és olyan boldog, hogy elfelejtette 

megkérdezni az öreg nevét. Amikor földet értek, az öreg elment. A Szeretet úgy érezte, sokkal tartozik neki, 

ezért megkérdezte a Tudást: 

- Tudás, meg tudod mondani, ki segített nekem? 

- Az Idő volt- mondta a Tudás. 

- Az Idő?- kérdezte a Szeretet. Miért segített rajtam az Idő? 

A Tudás válaszolt: - Mert csak az Idő érti meg, hogy milyen fontos az életben Szeretet! 

 

A tizenkét hónap 

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreganyó, aki gyógynövényeket gyűjtött az erdőben. Egy nap egy 

barlangra lett figyelmes. Óvatosan, vigyázva bedugta a fejét, s uramfia, ugyancsak elcsodálkozott. Tizenkét 

egyforma suhancot látott ott egy padkán ülni egymás mellett, szép sorjában. Voltak köztük lányok és fiúk, 

az egyik fehérben volt, a másik zöldben, a harmadik aranysárgában: ők voltak a tizenkét hónap. Meg is 

kérdezték az öreganyót: 

 Mondd csak meg nekünk, melyik hónapot tartod a legszebbnek? 

Az öreganyó végignézett rajtuk, és ezt válaszolta: 

 Mind a tizenkét hónap igen szép. Januárban hullik a hó, februárban esik az eső, márciusban 

bimbóznak a rügyek - mind a tizenkét hónap egyformán gyönyörű! 

Akkor a tizenkét suhanc felállt, és így szólt az öregasszonyhoz: 

 Gyere csak közelebb, kedves öreganyó! Add csak ide nekünk a kosaradat, és a kendődet! - színültig 

telerakták őket ragyogó arany és ezüst pénzdarabokkal. Az öreganyó kedvesen megköszönte 

jóságukat, és elindult hazafelé. 

Ennek az öreganyónak a szomszédságában egy gonosz vénasszony élt, aki folyton ott sündörgött a házuk 

táján. Most is bekopogott hozzájuk. 

 Ejnye, ejnye, hogy jutottál, lelkecském ehhez a sok pénzhez? - érdeklődött ravaszul. 

Az öreganyó jószívű volt, és mindent elmondott a szomszéd vénasszonynak. A szomszédasszony azonnal 

útnak indult, és egy nagy-nagy puttonyt is kötött a hátára. Megtalálta a barlangot, s ott bent egymás mellett 



ült a lócán szép sorjában a tizenkét fiatal suhanc. Megkérdezték őt is, hogy mi járatban van erre, s arról is 

faggatták, hogy melyiket tartja a legszebb hónapnak. A vénasszony zsémbeskedve felelt kérdésükre: 

 Egyik sem ér fabatkát sem, rossz valamennyi hónap! - 

A suhancok erre elkérték a puttonyát, és megtöltötték valamivel. Hogy mivel, azt nem tudta a vénasszony, 

mert egy kendővel letakarták. Nagy nehezen sántikált haza a vénasszony, mert a puttony alaposan nyomta a 

vállát és a hátát. Ahogy hazaért, rikoltozva szólította valamennyi gyermekét. A gyermekek és a 

vénasszonyok nekiestek mohón a puttonynak, hogy könyökig vájkáljanak a drága ezüst - és 

aranypénzekben, de mindannyian sziszegve és jajgatva kapták vissza a kezüket, mert csak a tetején volt 

néhány aranypénz, a többi bogáncs volt, szamárkóró és tüske. A vénasszony méltatlankodva szaladt át az 

öreganyóhoz: 

 Mit tettél velem? Elmentem én is a barlangba, beszéltem én is a tizenkét suhanccal, megtöltötték az 

én kosaramat is, de pénz helyett nekem szamárkórót, tövist és bongáncsot adtak! 

Az öreganyó most már magyarázhatta a pórul járt vénasszonynak:- Én azt mondta, hogy mind a tizenkét 

hónap egyformán gyönyörű, ezért adtak nekem pénzt. És te pedig azért kaptál bogáncsot, tövist, és 

szamárkórót, mert azt mondta, hogy rossz valamennyi hónap. Mert a tizenkét hónap mindenkihez jó vagy 

rossz- aszerint, hogy ki mit vár tőlük. 

 


