
Tevékenységi tervek 

 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: „A fejem, a vállam, a térdem, a bokám…” 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2023.01.23-02.03. 

A projekt tervezett indító élménye: Nagy méretű tükör a csoportban 

A projekt várható lezáró élménye: Az újrahasznosítással készült mackó kiállítás megtekintése 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: ismerjék fel önmagukat és főbb testrészeiket a tükörben, azonosítsák 

magukon a testrészeket, tudjanak tájékozódni a testükön, legyenek tisztában az emberi test felépítésével 

A projekt során megvalósítandó feladataink: testfogalom alakítása, testrészek elhelyezkedésének megnevezése, 

ismerkedés a testükkel a tükör előtt, az emberi test vizuális megjelenítése, szemléltetése könyvek, képek segítségével, téri 

tájékozódás saját testen, páros testrészek megnevezése. 

A mackóhoz kapcsolódó időjárás megfigyelése. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: értelmi képességek: gondolkodás, koncentráció, megfigyelés, 

figyelem, összehasonlítás, érzékelés, észlelés, téri viszonyok, keresztcsatornák, tér-percepció, testséma, jobb-bal oldaliság 

rögzítése, kreativitás, finommotorika. 

 

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

Munka jellegű tevékenységek Önkiszolgáló tevékenységek 

Naposság a nagylányok részvételével 

Különböző megbízatások elvégzése 

Öltöző szekrények rendberakása 

Eszközök elpakolása 

Csoportszoba rendberakása 

 

 

 

Játék 

Orvosos szerepjáték 

Pantomim játék 

Domino 

Csukott szemmel tárgyak körbeadogatása 

 



Játék feltételeinek biztosítása 

(ötletek a játék tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

Tapintás alapján tárgyak felismerése 

Csavarozás 

Kézimunkázás 

Szimmetria érzékeltetése 

Test jobb-bal oldalának gyakorlása, rögzítése tükör segítségével 

Öltöztetős játék 

Melyik testrész hiányzik? 

Nyomkövetős játék 

Barlang építése Wesco elemekből 

Etesd meg a medvét! – célbadobás a medve szájába 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

 

Mi történt a hétvégén? 

• Varga Katalin: A kesztyű (mesebábozás) 

 
• Egérke piros szegélyes kabátja (angol népmese) 

• Ugorjunk árkot (magyar népmese) 

• Grimm: A méhkirálynő 

• Móra Ferenc: Sündisznócska lovagol 

• A medvéből lett vőlegény (észt népmese) 

• Bódi Irén: Testrészek (vers) 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

Testtudat alakítása: testrészek megnevezése, funkcióik, megmutatása 

Érzékszervek megnevezése, funkciói 

Jobb-bal oldaliság tudatosítása, gyakorlása 

Kéz ujjainak megnevezése 

Egészségmegőrzés, tisztaság fontossága, szerepe az életünkben 

 

Medve fajták, külső jegyeik, táplálkozásuk 

Népi megfigyelések megismertetése 

 

Páros és páratlan testrészeink 

Ruhaneműk párosítása 

Halmazok képzése tulajdonságok szerint: fiúk-lányok, rövid-hosszú hajú, 

kék-barna szeműek,  

Téri irányok megfelelő alkalmazása (kesztyű párjának keresése irányítással) 

Számlálások gyakorlása a célba dobással 

Relációk gyakorlása Minimat segítségével 

Ujjakkal számlálás 

 



Ujjaimat mutogatom…(mondóka) 

Itt a szemem, itt a szám… (mondóka) 

 
Medve vadászat (drámajáték) 

Grimaszolások 

Ajak - és nyelvgyakorlatok (halacska utánzása, berregés, lefetyelés) 

Szájtorna 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 

Ember rajz készítése 

Testrészek körberajzolása, körberakása kockával 

        
Röntgen kép készítése (világítós festékkel, fülpálcikából) 

 
Gyurma ember formázása 

Filc kesztyű varrása, gombfelvarrás /nagyok 

 
Testábrázolás körberajzolással, hiányzó testrészek pótlása 

Medve készítése hajtogatással, vágással, ragasztással 

 



 
 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 Torna párban, páros gimnasztikai gyakorlatok 

Futó, járó gyakorlatok 

Torna labdával 

Akadályok kerülése párban 

Sorverseny 

Játékok: Kidobós 

Fogó játékok 

Paplanernyő használata 

Csúszkálás, hógolyózás az udvaron 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

A fejem, a vállam… 

Dalok: 

Előre jobb kezedet… 

Aki nem lép egyszerre… 

Szervusz kedves barátom… 

Ha jó a kedved… 

Ennek kislánynak…/ism. 

Mackó, mackó ugorjál…/ism. 

Hopp mókuska, mókuska… 

Füle, farka játék 

Kiskanál, nagykanál… 

Egyenletes lüktetés és ritmus fejlesztés dalok és mozgás összekapcsolásával 

 

 


