
Tevékenységi tervek  

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

Projekt címe: A télkergető hóvirág! 

„Ott volt a tavasz. Minden fa látta már. Minden fűszál. A kövek. A vizek. A bükkök alatt egy hóvirág  óvatosan 
elődugta a fejét. Körülnézett. Aztán egészen halkan elkezdett csilingelni!”  

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje:2023.02.28.-2023.03.10. 

A projekt tervezett indító élménye: Hóvirág készítés! 

A projekt várható lezáró élménye: Mesebemutatás a gyermekek ötletei alapján! 

 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink 

Beszélgetünk a tavaszról, érzékeltetjük az időjárás változását, hogy télből tavaszba megyünk át, melegszik az idő, 
hosszabbodnak a nappalok, visszatérnek a költöző madarak, felélénkül a természet.  Gyönyörködünk a tavasz első 
virágaiban (hóvirág, krókusz, erdei virágok). Gyermekeinkkel megismertetjük a minket körülvevő természet 
szépségeit, élővilágát. Fontosnak tartjuk a természet, növények szeretetére való nevelését, természetvédelem 
fontosságának erősítését. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Fogalomismeret bővítése, ismeretek rendszerezése, 
megfigyelőképesség, csoportkohézió, szókincsbővítés, figyelem, koncentráció, emlékezet fejlesztés, vizuális memória, 
alakháttér megkülönböztetés a virágok felismerése közben, matematikai relációk, sorrendiség, kreativitás, szem -kéz 
koordináció, finommotorika, téri orientáció, ritmusérzék, együttműködés fejlesztése. 

 

 

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

 

 

 



 
 

Munka jellegű tevékenységek 

 

• A tavasz beköszöntével ragyogóvá tesszük a csoportszobánkat, és az 
udvart, sürgünk-forgunk, hogy munkánk végeztével 
gyönyörködhessünk a szép, tiszta környezetünkben. A héten 
rendszerezzük a játékokat, eszközöket, átismételjük újra, hogy minek-
hol a helye és figyelünk arra, hogy rendet tartsunk.  

• Növények folyamatos gondozása 

• Dekoráció készítés 
 

 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

• (ötletek a játék 
tevékenység 
megsegítéséhez, 
kiegészítő eszközök 
készítése) 

 

• Matematikai fejlesztő játék képekkel 

• Logico 

• LÜK játékok 

• Safari 

• Montessori táblák használata (gomb, cipzár, fűző, masni) 
 

 
 

 

 

Külső világ  tevékeny 
megismerése 

• Alapvető 
környezet és 
természetvédelmi 
ismeretek 
 

• matematikai 
tapasztalatok, 
matematikai  
játékok 

 

• Hétvégi élménybeszámoló. 

• Megfigyeljük a tavasz első jeleit, megosztjuk egymással 
felfedezéseinket kirándulások során, az udvari játék során.  

• Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetünk tisztán tartására, a rend 
megtartására. 

• Ki miért várja a tavaszt, mit szeret benne a legjobban? 

• Mit hoztál tavasz tündér? Mondj egy tavasszal kapcsolatos dolgot! 

• Esik az eső: Az óvónő két követ ütöget egymáshoz, ezzel jelezve, hogy 
esik az eső. A gyerekek közben csendesen járkálnak a csoportszobában. 
Amikor eláll az „eső”, meg kell állni.  

• Fúj a szél: A gyermekek párosával állnak, a páros egyik tagja becsukja 
a szemét, a másik ráfúj valamelyik testrészére. a csukott szemű 
gyermeknek meg kell nevezni azt a testrészt, ahová a társa fújt.  

• Mátrix táblákkal fejlesztjük a vizuális memóriát, megosztott figyelmet, 
gondolkodási alapműveleteket. 

• Relációs szókincs gyakorlása 

 

 



 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  
 

 

 
Versek: 

• Osváth Erzsébet: Tavaszváró mondóka 

• Osváth Erzsébet: Fuss te Tél… 

• Napcsalogatók, tavaszhívogatók 

• Találós kérdések 

• Zelk Zoltán: Hóvirág 
Mese: 

• Fésűs Éva: A pajkos napsugár 

• Fésűs Éva: A télkergető hóvirág  

• Hóvirág tündérek 
Anyanyelvi játékok:  

• Befejezetlen mondat: A legjobb dolog, ami történt velem, az volt, hogy  

• Add tovább (szókincs, memória, hallás fejlesztése)  

• Szólánc, halandzsaszavak ismétlése 

• Után mondások, piramis mondatok gyakorlása 

• Képolvasás 

• Ismert mese folytatása 
 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 

   
• Tavaszváró dekoráció készítése 

• Hóvirág, napocska készítés 

• Feladatlapok 

• Élmény rajz 
 
 

 

 

  

• Kis tornászok vagyunk mi 

 

• Hosszabb-rövidebb, alacsonyabb-magasabb, kisebb-nagyobb 
megtapasztalása  

• Ellentét párok, igaz-hamis állítások 

• Mennyiségek: több-kevesebb-ugyanannyi 

• Számlálás (visszafelé is), számkörök átlépése, sorszámnevek gyakorlása 
 



Mozgás 

• a mindennapos 
testmozgás játékai, 

feladatai 
 

• Természetes járás, (labda feldobás és elkapás / labdavezetés a padok 
körül) 

• Járás sarkon és lábujjhegyen labda magastartásban 

• Futás padok körül jobb, illetve bal kézzel testhez szorított labdával,  

• Futás magas térd és sarokemeléssel 

• Egyensúlyozó gyakorlatok padon, labda a fej fölött magastarásban, 
oldalsó középtartásban 

• Szökdelés páros és egy lábon 

• Terpeszállás, labda magastartásban, törzshajlítás jobb lábhoz, 
labdával lábszárérintés, balra ismétlés  

• Kétkezes labdaátadás társnak  

• Kúszás, mászás, bukfencezés, gurulás 

• Gólyalábak, karikák használata 

• Légző, lazító gyakorlatok 

Játékok: 

• Sorversenyek (2 gyerek, 1 labda) 

• Án tán, tilitom (Nagyoknak keresztezett labda átadás, Kicsiknek 
babzsák) 

• Kidobó 

• Fogójátékok 

 

 

 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

 

• Búj, búj zöld ág 

• Süss fel nap 

• Beültettem kiskertemet a tavasszal 

• Járom az új váramat 

• Tekereg a szél 

• Ácsorogjunk 

• Án, tán, tilitom 

• Ki kopog, mi kopog 

• Szervusz kedves barátom 
 

Zenei alkotókedv fejlesztése 

Belső hallás fejlesztése, dallambújtatás és a halk – hangos közötti különbség 
érzékeltetése, ritmus taps, ismerkedés a hangszerekkel, néptánc motívumok 
ismétlése, gyakorlása 

Zenehallgatás: Harkály kopogat…, Szállongó szél… 
 

 

 

 

 



 


