
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 
A projekt címe: Madárszálló 

A projekt megvalósulásának 

tervezett ideje: 2023.02. 06.-02.10. 

A projekt tervezett indító élménye:      Madáreledel vásárlása a faluban 

A projekt várható lezáró élménye:  Madáretető készítés 

 

A projekt megvalósítása során 

kiemelt céljaink: 

Környezetünk madárvilágának megfigyelése. Ismerkedés a téli 

madárvédelemmel. A természet iránti szeretet és tisztelet, 

pozitív érzelmi viszony alakítása. 

A projekt során megvalósítandó 

feladataink: 

Madáreleség beszerzése, etetők rendszeres feltöltése. A téli 

erdő növény és madárvilágának megfigyelése szabad 

szemmel, nagyítóval, távcsővel. 

A projekt során kiemelten 

fejleszthető képességek: 

Zenei fejlesztés: ritmikai készség fejlesztése, egyenletes 

lüktetés gyakorlása, ritmus visszhang játék, halk-hangos 

fogalompár érzékeltetése. 

Memória, figyelem, koncentráció fejlesztése versekkel, 

mesékkel. 

Verbális fejlesztés: gondolatok megfogalmazása. 

Gondolkodás fejlődésének elősegítése: a hasonlóságok és 

különbségek felismerése a madarak összehasonlítása során. 

Egészséges életmód alakítása: A szabadban tartott, mozgással 

egybekötött tevékenységek sorozata. 

 



Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a 

megvalósítás: - 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Eszközök előkészítése, elrakása 

Öltözőszekrények rendberakása 

Segítségnyújtás társaiknak és a felnőtteknek 

Naposi munka gyakorlása 

Egyéni megbízatások teljesítése 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

Hamupipőke játék, madáreleség válogatása 

Kukacgyűjtő versenyjáték (csipesszel fonalkukacok gyűjtése) 

Veréb ugróiskola 

Mi változott meg? 

Cipő párosító 

Társas játékok 

Madaras puzzle 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet 

és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 

 

 

 

 

 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

Madaraink számára nagy nehézséget jelent a téli időszak, hiszen 

ilyenkor a hideg miatt átmenetileg megszűnik számukra az eddigi 

rovartáplálék és a legtöbb faj átvált a mag- és bogyófélék 

fogyasztására. Ezek nem mindig és mindenhol állnak elegendő 

mennyiségben a rendelkezésükre, ezért ezen időszak túlélésében 

létfontosságú lehet egy folyamatosan 

működő madáretető. 

A téli hónapokban rendszeresen 

vendégül látjuk a környezetünkben élő 

kismadarakat, figyelünk az etetők 

feltöltésére. 

Amellett, hogy a gyerekekben kialakul az állatokról való 

gondoskodás felelőségtudata, igazi élmény is lehet számukra a 

kis tollas barátok vissza-visszatérő látogatása. 

Az etetési időszak az első tartós fagyok beköszöntésétől, ezek 

megszűnéséig december elejétől március második feléig tart. 

 



játékok Ismerkedünk az etetőkhöz látogató madarakkal, madárhatározó 

segítségével azonosítjuk őket, megtanuljuk a nevüket. 

Mivel etessük a madarakat? A napraforgómagot a legtöbb madár 

szívesen fogyasztja, tehetünk még az etetőbe mogyorót, diót. 

 

Matematika: számlálás, viszonyítások (több, kevesebb, 

ugyanannyi), összehasonlítások gyakorlása mozgásos 

tevékenységhez kapcsolva. 

Verselés, mesélés 

anyanyelvi játékok 

beszélgető kör 

drámajátékok  

Mese: Marék Veronika: Kippkopp a hóban 

            Mese Kukac: A bátor tengelice 

             Népmese: A kóró és a kismadár 

 

Versek: Tordon Ákos: Madárszálló 

               Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben 

 

Dráma játék: Névkör 

                Sziszera-puszera gingalló…  

                 Hósöprés                

                

 

 

• Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Cserép madáretető készítése szalvéta technikával 

Madár készítés (varrás) 

Madár készítése papírból, szárnya harmonika 

hajtogatással 

Olló használat gyakorlása 

 

Mozgás 

a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

Akadálypálya (függeszkedés bordásfalon, 

egyensúlyozó járás padon, hossztengely körüli gurulás 

szőnyegen, célbadobás babzsákkal. 

Járás, futás feladattal (veréb ugrás,) 

Mozgáskotta 

Ugróiskola 

Gumis ugróka 

 

• Ének 

zene 

énekes játék 

• gyermektánc 

 

Mondókák: Badacsonyi rózsafán… 
                      Dirmeg, dörmög a medve… 
                      Ecc, pecc kimehetsz… 
                      Mese, mese mátka… 
                    
Énekes játékok: Hej vára, vára… 

 



 

                      Lánc, lánc Eszter lánc… 
                      Mély kútba tekintek… 
                      János úr készül… 
Zenei feladatok: Halk-hangos gyakorlása 
                      Dallam bújtatás 
                      Ritmus tapsolás 
 


