
 

A projekt címe: 

„…Mókus ámul: merre jár 

a kedves kis napsugár?” 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje:                                                                           

2023. 01. 30. – 2023. 02. 03 

A projekt tervezett indító élménye: 

„Medvés”  egészségfejlesztő testmozgás a 

tornateremben 

A projekt várható lezáró élménye: 

Medve-bábok készítése 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink:  Néphagyományok megismerése: 

Gyertyaszentelő, Időjós nap – február 2.  

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: állatok szeretetére nevelés, ritmusfejlesztés, 

kreativitás, pontosság, kitartás, figyelem, szem-kézkoordináció, szem-lábkoordináció,  reagálás-

gyorsaság, egyensúlyérzék, finommotoros mozgás, nagymozgások 
 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Medvés mesék gyűjtése 

Medvés képe, könyvek gyűjtése 

Teremrendezés 

Naposi teendők elvégzése 
 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 
• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

Barlang, bunker készítése takarókból, asztalokból 

Állatos memóriakártya 

Udvaron hóból barlang (ha lesz elég hó) 

Medvés Logico játékok 

Babaruhák átválogatása, mosása, teregetése 

Duplo-ból barlang építése  

Medve játék (LearningApps) 

 
 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

Képek, történetek alapján a medve külső jellemzőinek, lakóhelyének, életmódjának, 

mozgásának bemutatása. 

Téli ruházat 

Az állatok téli bundája megfigyelése (kutyák, cicák) 

Egyéb állatok: könyvekből, otthoni gyűjtés 

A barna és a jegesmedve bemutatása, élőhelyeik 

Állathangok interaktív eszközön 

 

Mérések, 

Kisebbekkel: válogatások 

Párosítás, 

Halmazképzés 

Számlálás 

Nagyobbakkal:  csoportosítás azonos mennyiségekkel - bontás 



 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Dirmeg, dörmög a medve… 

Reinhold Ehrhardt: A kedves kis napsugár (február) 

(Csukás István fordítása) 

 

Mondóka: Egyedem, begyedem, dínom, dánom… 

Simon Mihály: Maci altató 

Milne: Bundás medve 

 

Két kicsi bocs meg a róka 
 

      Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Mackóbáb kartonból 

Barlang készítése maradék és újrahasznosításra váró papírokból 

Kibújás vagy bebújás: ceruzarajz 

 

 

 

Egészségfejlesztő 

testmozgás 

• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

Mackó torna: 

Barlang készítése tornaszőnyegből: tornaterem bejárat 

Akadálypálya kismackóknak: karikákon tenyéren-talpon, mászás rézsútos létrán, páros 

gerendán, csúszás csúszdán, málnaszedés (álló rudak), sziklaszegélyen (bordásfal), 

mocsárjárás (tüskés labda, félgömb) 

Menjünk medvét vadászni…. pálya építése eszközökből 

 

 

Ének, zene, 
énekes játék, gyermektánc 

„Dirmeg, dörmög a medve… 

Brum, brum, dirmeg, dörmög a … 

 

Zenei fejlesztés: magasabb – mélyebb 

változatos érzékeltetése 

Ritmustaps – visszhang 

Vivaldi: Négy évszak – Tél 

 

 


