
Tevékenységi tervek 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: Az óév búcsúztatás, köszöntjük az újat. 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje:2023. 01.09.-20.  

A projekt tervezett indító élménye: Csoport-szilveszter. Az első héten elbúcsúztatjuk az óévet 

köszöntjük az újat. 

 

A projekt várható lezáró élménye: Csoportszilveszter amihez várunk zörgő zajkeltőeszközöket, pl 

fakanál, lábas fedőket, csillagszórót, süteményeket sós-édes. Jókívánságok gyűjtése, az előtérben 

álló kosárba. Gyerekek vágyai, rajzolva kis füzetbe.  

 

 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink: Az idő múlásának érzékeltetése, 

ismerkedés az órával, a nap a hét, a hónap az évszakok változásával. A régi népi hiedelmek 

szerencsemalac, patkó, lencse, kéményseprő. 

 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Megfigyelőkészség, koncentráció, 

alkalmazkodó készség, idővel kapcsolatos fogalmak.  Mérés: óra, homokóra 

 

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

megvalósítás: - 

 

 

• Több emeletes hóember, torony készítése, téglákból 

gombokból. 

• Kiskönyv készítése vágyainkhoz 

 

 



Munka jellegű 

tevékenységek 

• Turmix készítése banánból   

• Víz villany felelős 

 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

• Mozgásos játékok csörgőóra hangjára párkeresés újabb 

hangra párcsere. 

• Mit cipel a hóember, a cinke, a varjú (nehéz, könnyű, 

törékeny, lapos, szögletes, kerek,) 

• Csipesz segítségével lencse válogatás időre. 

• Nagy hóember labirintus fa kockákból. 

• Hógolyók kesztyűre helyezése számképek segítségével. 

 

 

 

 

Külső világ  

tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

• Ha az időjárás kedvez akkor a Békás-tóhoz megyünk ahol 

a befagyott jégen csúszkálunk, ha szép idő lesz sétákat 

teszünk és megfigyeljük a változó időjárást. 

• Sétáink során megfigyeljük a hó hangját a belepett 

növényeket, vagy a rügyező bokrokat. 

• Beszélgetünk az évszakokról időjárás változásáról. 

 



természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

• Mit csinálnak ilyenkor a növények, mért jó. hogy hideg 

van…Milyért rossz, ha most meleg van és nem lesz hó! 

• Nagyobbaknak számképek felismerése (malac, hópihe) 

 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

• Adjon Isten füvet, fát tele pincét……. 

• Bort, búzát békességet, sötétségben fényességet! Új 

esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát 

volt, az maradjon, ki elindult az haladjon. 

• Hónap mondóka: Magyar népköltés 

Mesék: 

• Vajas pánkó (síkbáb) 

• A hóember (plüss hóember és textil báb) 

• A kismalac és a farkasok (fából készített szemléltető 

eszközök ) 

 

 

 

 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Parafadugóból lóhere készítése 

• Lóhere, papírból 

• Forró csoki a hideg napok átmelegítésére 

• Újévi malacok készítése papírból ( festés, vágás ) 

 

 

 

 



 
 

 

Egészségfejlesztő 

testmozgás 
• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

 

• Sorversenyek szerencsepatkóval . Kívánságok teljesítése 

legjobban kedvelt gimnasztikai gyakorlatok , 

főgyakorlatok és játékok. 

• Békás-tó korcsolyázás, kirándulás. 

• Szánkózás séta a Virágos sétánynál.  

 

 

 

 

 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

• Adjon Isten füvet fát…. Mondóka 

• Adjon Isten minden jót az új esztendőben. 

• Csicseri borsó bab lencse…… 

• Koma tálat hoztam… 

• Toronyóra bimm-bamm szol a fali óra bimm-bamm a 

zsebóra ezt kattogja tikk-takk 

• Zenehallgatás: Erdő szélén áll a bál. 

 

 

 

 



• Kf:  Egyeletes lüktetés érzékeltetése ütős hangszerekkel. 

 


