
Tevékenységi tervek 
   

 

       

Farsangi időszak, kiszézés 
    

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2023.02.06-17. 2 hét  

A projekt tervezett indító élménye: Farsangi dekoráció és álarc készítése közösen 

A projekt lezáró élménye: Farsangi mulatság szervezése, Kiszézés, téltemetés 
   

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: 

Zene, tánc, mulatozás, közösségi játékok és közös alkotás élményszerzése. 

Kézügyesség, esztétikum kibontakoztatása, színek ismerete, színkeverés. 

Kognitív tulajdonságok játékos fejlesztése, farsangi daltanulás és annak eljátszása. 

Reakció- interakció megjelenítése a saját mese költése alkalmával. 
    

A projekt során megvalósítandó feladataink: 

Farsangi jókedv játékkal, dallal való megteremtése február havában. 

Farsangi mulatság: 02.10. délelőtt. Erre az alkalomra a szülők tájékoztatása, játékok 

kigondolása. 

Farsangi hagyományok megismertetése a gyerekekkel, saját álarc készítése. 

Búcsú a téltől. Mi is az a Kiszézés? 

A csoportszoba dekorációjának farsangi hangulatúvá varázsolása.  

A természet megfigyelése. 
   

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek: 

Mozgásfejlesztés: egyensúly, irányok, harmonikusan összerendezett mozgás.  

Kognitív funkciók: memóriafejlesztés az új versek, dalok megtanulásával.  

Esztétikum alakítása izgalmas farsangi élményszerzés által (képek, saját álarcok, kész 

jelmezek segítségével). 

Kézügyesség megsegítése vágás, ragasztás, szórás, díszítő technikákkal.  



Az ünneplés (előzőleg a Karácsony, most pedig a Farsang) szocializációs gyakorlat is, 

tanítani kell. Az ünneplés a közösség összetartozásának tudatát fokozza. 
    

Munka jellegű 

tevékenységek 

Beágyazás segítése alvás után, ágyneműhajtogatás, ágyak 

képes oldallal kifelé rendezése az ágytartónál. 

A kis rajzolós fakkok kiürítése, mert ismét eltelt egy hónap.  

A farsangra hangolódunk csillogó vidám színekkel, 

formákkal.  

Gondoskodás az udvaron a zsebkendőről. 

Gyümölcshulladék kiürítése a komposztra nap, mint nap, és a 

gyümölcsös tálak kivitele az udvarra.  

Szelektív hulladékgyűjtés tudatosítása minden esetben. 

Szülinaposok megünneplése. 

 

   

Játék 

Játék 

feltételeinek 

biztosítása, 

ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

játékeszköz 

készítés 

„Itt a farsang áll a bál” – körjáték illetve páros / egyéni tánc 

ütős hangszerekkel kísérve. 

Lejátsszuk Camille Saint-Saëns francia romantikus 

zeneszerző egyik legismertebb művét, az Állatok farsangját. 

erre mozgunk közösen. 

Szoborjáték: amíg a zene szól táncolunk, amikor megáll a 

zene, meg kell merevedni a mozdulatban és úgy kell maradni 

néhány másodpercig, aki belemozdul, leül és 1 kört kimarad. 

Addig játszunk, amíg a jókedv tart. 

Székfoglalós játék: Egyel kevesebb széket rakunk ki 2 sorban 

egymásnak háttal vetve, mint ahány gyermek játszik. Amíg a 

zene szól, mennek a székek körül, amikor leállítjuk, le kell 

ülni egy székre. Akinek nem jut szék, az kiáll, úgy, hogy 

magához vesz egy széket, amin ültek és kiteszi a szőnyeg 

szélére, arra ül. A többiek folytatják a játékot addig, amíg 

csak 1 szék és 2 gyermek marad a játékban. Akkor a zenét a 

gyerekeknek háttal állítjuk meg, így ülhet le a szerencsés 

győztes. Megtapsoljuk!  

Játékok lufival:  

Lufifújás a földön, Lufi lebegtetése, nem eshet le a földre a 

 



lufi, Lufi vezetése vonalon, Lufitánc: a pároknak 1-1 

megnevezett testrésszel kell tartania a tánc alatt a lufit. Lehet 

ez fej, has, hát. 

Célbadobás színes karikákkal. 

Utánzó játékok: 

utánozzuk a kakas mozgását, hangját 

utánozzuk a páva mozgását, hangját 

kendők segítségével legyünk kakasok, vagy pávák 

járjunk pávatáncot  

játszunk kakasviadalt (Kijelöljük a küzdőteret: a gyerekek 

rajzolnak a egy kört, vagy leteszünk egy karikát. Ebbe ketten 

beleállnak, és karbafont kézzel, vagy egymásnak támasztott 

háttal, és megpróbálják kilökni a másikat a körből. Aki a 

másikat kilöki a körből, az győz. Nehezítés: fél lábon 

játszani. ) 

 
    

Külső világ 

tevékeny 

megismerése 

Alapvető 

környezet- és 

természetvédelmi 

ismeretek, 

matematikai 

tapasztalatok, 

logikai játékok 

Megfigyeljük a természet változásait. 

Mi volt a jellemző az elmúlt 3 hónapra? 

Most ahhoz képest változott valami? 

Mi maradt még ugyan olyan?  

Csütörtökön, 02.09-én fél 11-re elmegyünk sétálni, 

körbejárjuk az óvoda környékét, út közben megállunk az 

Öregiskolánál, és megtekintjük a Mackókiállítást. 

Visszafele megszámoljuk a fákat, amikre fel tudna mászni 

egy medve. Mindegyik fára rá tudna mászni? Vagy van olyan 

is, amire nem? Miért? 

 

   



Verselés-mesélés 

Anyanyelvi 

játékok, 

beszélgetőkör, 

drámajáték, 

bábozás 

 

Csoóri Sándor: Farsangi  kutyabál  

De érdekes volna, 

ha kutyabál volna, 

s farsangnak napján 

minden kutya 

bálba gyalogolna, 

nagy kutya is, 

kis kutya is, 

kit csíp még a bolha. 

Komondor kényelmes, 

lassú táncot ropna, 

Puli Pali csárdást, 

ahogy meg van írva; 

sötét szőre, bozontja 

a szemébe lógna. 

Csau csacsacsázna, 

a foxi bokázna, 

a többi vén kutya meg 

leülne a hóba. 

 

Gyerekek nevének és jelmezének elmondása. Mindenki 

bemutatkozik a csoportnak. Hogy hívják, minek öltözött.  

 

Vicces robot nyelven is elmondjuk a nevüket, meg kell 

hallaniuk, kinek a nevét mondja a robot.  

Nehezítés, a farsangi jelmezüket mondjuk robot nyelven. Mit 

mondtunk, és kinek a jelmeze az? 

 

 



Hol hallod?: 

A gyerekek keresztnevét mondjuk ki, és mondunk egy 

hangot, amiről meg kell állapítani, hogy a szó elején, végén 

vagy a közepén halljuk. Ehhez segítségül készítünk egy 

kisvonatot, aminek 3 különböző színű szerelvénye van, oda 

kell menni és rámutatni, a vagon helyére is. 

 

Mese:  

  

Bartos Erika: Bogyó és Babóca : Jelmezbál c.  mese 

Mesehallgatás az óvónéni felolvasásában 

 

Drámajáték: eljátszunk egy mesét, amit már jól ismerünk: 

Csukás István: Sün Balázs. 

  
   

Rajzolás, festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Farsangi álarckészítés saját fantázia illetve képek alapján. 

Felhasználunk itt minden ismert technikát, vágunk, 

ragasztunk, festünk, csillámot szórunk, tépünk, zsírkrétával, 

ceruzával és filccel is dolgozunk, elképzelés szerint. 

                                     

Kiszebáb készítése közösen szalmából, annak elégetése, a 

jelképes búcsú a téltől, a kedves hóemberektől.  

 

 

   



Mozgás 

mindennapos 

testmozgás 

feladatai, játékai. 

A tornateremben nagymozgásos bemelegítéssel, fogócska, 

medveugratás (tapsra a guggoló „medvék” kiugranak a 

bokorból „Brumm-brumm kiáltással), lebontjuk a mászófal 

előtti szivacsokat és ötösével, hatosával a szabályok 

átismétlése után felkapaszkodunk a legmeredekebb falra, 

igyekezve elérni a legmagasabb pontot, majd óvatosan 

visszamászunk a talajra. Lehet „Ugrom!”-kiáltással 

leugorhatnak egy alacsonyabb pontról a szivacsra. A többiek 

szépen figyelik a mászókat, majd csere következik.  

 

Miután mindenki sorra került, újra mászhat az első csoport, 

de akkor már a többiek a terem másik oldalán elrendezett 

akadálypályán dolgozhatnak felügyelet mellett. Kúszás-

mászás- gurulás, óriás labdán ugrálás. 

    

Hóemberek leszünk, áthengergőzünk a testünkön minden féle 

módon, jó nagyra növünk, ha jön a szél kemények és szúrós 

jégcsapok borítanak minket, aztán a tavasz közeledtével, 

ahogy a nap süt, egyre kisebbek leszünk, majd végül 

pocsolyává olvadunk, majd azt is felszárítja a nap. 

Felhőcskékké válunk, majd visszahullunk a földre, 

meglocsolva a füvet, apró virágokat, így lesz teljes a 

körforgás. 

 



       

   

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Farsangi mulatság! 

ki játszik…- Forrai 67. Játékba hívogató, megyünk körbe és 

aki nevét mondjuk, annak a kezét megfogjuk és így vonódnak 

be a játékba.  

Zenehallgatás: komponált gyerekdalok, Gryllus CD 

Somvirág, Cinkehívogató, Csepp, csepp, csepereg 

Itt a farsang, áll a bál…- Forrai 313. Eljátsszuk a dalt, 

eltáncoljuk. 

Járjunk táncot ripegőt, ropogót -Forrai 250. 

Kiszámoló: Sárga rózsa, vadvirág Sárga rózsa, vadvirág, Állj 

ki gyorsan, hóvirág! Tanítási ötletek: ezzel kiszámolhatjuk 

azt a két gyereket (lehetőleg egy fiú és egy lány), aki a 

következkező énekben a kör közepébe áll. 

Zenehallgatás: Camille Saint-Saens: Állatok farsangja finálé 

https://youtu.be/rsSZKBOKXYU 

 

 

https://youtu.be/rsSZKBOKXYU


 

 

 

 


