
  
 

     Észak Amerika 

    2023.január 16- január 20 
 

Projekt célja: A világ körüli utazás project célja, hogy megismerkedjünk a Föld 

bolygóval. Kontinensekre lebontva tartunk egy-egy project hetet, ahol az adott 

földrész sajátosságaival foglalkozunk. Megismerkedünk az ottani 

jellegzetességekkel, az állatokkal, időjárással, környezeti sajátosságokkal, a hely 

történelmével, az ott élő emberekkel. 

 

Fejlesztési területek: Finommotorika, (tépés, ragasztás, vágás) egyensúlyérzék, 

nagymozgások, szerialitás, ritmusérzék, gondolkodás, képzelet, memória 

fejlesztése.  
 

 

Játék Munka jellegű tevékenység 

 kapd el medvejárásban a halat! 

 jön a jeges medve, meneküljenek 

a halak 

 indián tollak fújása  

 marokkó 

 folytasd a motívumsort! 

 építsd minél magasabb tornyot! 

 játék a gravitációval 

 asztronauta képzés: fejjel lefelé 

a világ 

 kísérletek vízzel: mi marad fenn, 

és mi süllyed el 

  

 Önálló reggelizés (vajazó kés 

használata, kancsóból tea töltés) 

 Öltöző szekrények rendben 

tartása 

 Játékok elpakolása 

 Ágyazás, ruhák  

összehajtogatása 

 terítés az ebédhez 

 

 

Verselés, mesélés Rajzolás, festés, mintázás, 

kénimunka 

Vers: 

 Tíz kicsi indián… 

 kép másolása festéssel ( 

kanadai erdő) 



Mese: 

 A menekülés ( Mese Andros 

szigetéről/ Bahamák) 

Széltestvér és Napkelte című könyv 

36 oldal  

 Széltestvér és Napkelte ( Hawaii 

legenda ) 

Széltestvér és Napkelte című könyv 

144. oldal 

 só liszt gyurma ( jeges 

medve) 

 közös totemoszlop készítése 

 indián motívumok rajzolása 

zsírkrétával 

 indián fejdísz és arcfestés 

 felhőkarcolók készítése 

legókból  

 

 

 

Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc 

Mozgás 

 mozgás, tánc irányítottan, ütemre 

 indiánzene hallgatása 

 pánsíp megismerése 

  

 

 Trambulin, egyensúlyozó 

játékok használata a 

szabadjáték alatt. 

 Gyerek jóga 

 medvejárás 

 mélyugrás gyakorlása 

bordásfalról 

 gurulátfordulás  

 

 

Külső világ tevékeny megismerése 
 

 magasabb, alacsonyabb, több kevesebb 

 Észak-Amerika élővilága, emberei 

 Páros számok megismerése az indiános mondóka segítségével 

 Emberi sokszínűség előnyeinek felsorolása 

  

 

 

Beszélgető kör Nagycsoportosok feladata 

 Ölelő kör 

 indián nevek kitalálása 

 Ki a törzsfőnök? Szavazzunk!  

 Totemállatok eljátszása, 

kitalálása 

 Játszunk a tollakkal. Tarsd fenn a 

levegőben minél tovább, úgy, hogy 

nem érsz hozzá. 

 Csabay Katalin: Lexi iskolás 

lesz feladatfüzet 

 



 beszélgetés az emberek 

sokszínűségéről 

 
 
Melléklet: 

– Két kicsi indián összetalálkozott. 

(A két hüvelykujj egymás mellé csúszik, mindkét irányban, mintha két puszit 

adnának egymásnak.) 

– Adtak puszit jobbról, adtak puszit balról, majd tapsoltak. 

Csak két hüvelykujjal tapsolnak. 

Majd a két mutatóujj is találkozik, ekkor már négy ujj játszik. 

– Négy kicsi indián összetalálkozott, adtak puszit jobbról, adtak puszit balról. 

Majd tapsolnak… 

 
 
 


