
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 
 

 

A projekt címe: „Kicsi vagyok, székre állok, onnét egy nagyot kiáltok, hogy mindannyian meghalljátok: Boldog Új Évet 

Kívánok!” 

  

A projekt megvalósulásának tervezett ideje:2023.01.09.-2023.01.13. 

A projekt tervezett indító élménye: Téli szünet élményeinek felelevenítése, viszontlátás örömének átélése ☺! 

A projekt várható lezáró élménye: Újévi köszöntők előadása egymásnak kis csoportokban, drámajátékkal fűszerezve! 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,  feladataink: A néphagyományok és népi hiedelmek úgy vesznek körül 

bennünket a mindennapjainkban, hogy észre sem vesszük azokat. Kulturális örökségünk biztonságot, állandóságot ad 

életünkben, és ezek a hagyományok identitástudatunkat, egész jellemünket alakítják. A termékenység-és az analógiás 

varázslás ősi rigmusai, a regölés hagyománya számos jelen korunkba is átmentett mondókában, újévi köszöntőben tetten 

érhető, és így a gyerekeknek jól átadható számukra is élvezetes módon. Feladatunk ennek kapcsán a hagyományápolás, 

közösségi érzés megélése, formálása, identitástudat alakítása. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:  

Ismeretek bővítése, koncentráció, emlékezet és érzelmi intelligencia fejlesztése. Szókincsbővítés, anyanyelvi képességek 

fejlesztése, figyelemfejlesztő hatás, különböző agyi területek összekapcsolása. A mozgás + ritmus + beszéd összerendezése 

a későbbi tanulási folyamatok alapozását szolgálja. 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 
• Fonalak előkészítése, gyöngyök kiválasztása 

• Naposi teendők elvégzése 

• Közös munka örömének átélése 

• Rendrakás különböző tevékenységek után 

 

Játék 

• Játék feltételeinek 

biztosítása 

• Újévi köszöntőkhöz kapcsolódó mozgásos, drámajáték 

• LÜK 

• LOGICO 



• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

• Montessori táblák 

• Feladatlapok 

•   
 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Mese: 

• A három kismalac 

• Kormos István: A kevély kiskakas 

      Vers: Mentovics Éva: Újévi köszöntő 

• Adjon Isten füvet fát 

• Adjon Isten minden jót 

• Kicsi vagyok székre állok 

• Képolvasás, halandzsa szavak ismétlése 

• Piramismondatok gyakorlása utánmondással  
 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

• Adjon Isten minden jót az új esztendőben” Az új esztendő fogalma, miért múlik, 
hogyan telik? Miért múlik és hová megy?  

• Az idő gyermekei: Évek, hónapok, napok, hetek  

• Ki melyik évszakban született?  (drámajáték) 

• Beszélgetünk a gyerekekkel az újévi népszokásokról  

• Miért ettek régen ebben az időszakban lencsét, babot és rizst az emberek? 

• Mire szolgált a hagymajóslás? 

• Mi a regölés? 

• Mire szolgálnak a köszöntők, jókívánságok? 

• Sorozatképzés, irányok gyakorlása 
  



Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 

• Fonalmunkák; fonás 

• Újévi szerencsehozó malac készítése 

 

   
  

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 

Kicsik és középső csoportosok: 

• Természetes járás gyorsabb-lassabb ütemezésre, előre, hátra, libasorba 

• Járás térdemeléssel, sarkon 

• Futás irányváltoztatással 

• Jelre megállás, indulás 

• Kis tornászok vagyunk mi 

• Szökdelés páros lábon 

• Futás kötél átlépésével egyik lábról a másikra, folyamatosan körbe 

• óvónő által mozgatott, vízszintesen hullámzó kötélen átugrás egyik lábról a 

másikra 

• Labda feldobás, elkapás 

• Labdapattogtatás 

• Labdagurítás ülő helyzetben a földön magunk körül 

• Labdagurítás terpeszülésbe társnak 

 

Nagyok  

• Szökdelés páros lábon, akadályon át, 1 lábon 

• Labdaadogatás egyik kézből a másikba, elöl, hátul, testen görgetve 

• Labdapattogtatás 1 kézzel helybe 

 

Játékok: 

• Célba dobás 

• Fogd meg, róka – házas fogójáték 

• Kidobó 

 
 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Kedvenc dalok, körjátékok ismétlése 

Gyermektánc: Járjunk táncot 



Zenei feladat: Belső hallás fejlesztése 

Zenehallgatás: Vivaldi négy évszak-tél 

https://www.youtube.com/watch?v=f59Wq7D6J_c 

 
 

 



 

 
 
 


