
 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe:  

Farsangolunk, vigadunk 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2023.02.06-17. 

A projekt tervezett indító élménye: Farsangi dekoráció készítése 

A projekt várható lezáró élménye: Farsangi bál 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: A közösen átélt élmények, tapasztalások átérzése 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Népi hagyományaink  megismerése, óvodai hagyományok folytatása, megismerése, 

elmélyítése 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:  kreativitás, szókincsbővítés, finommotorika fejlesztése, szem-kéz, szem-

láb koordináció, türelem, tolerancia fejlesztése, feladattudat, feladattartás, szereplési vágy megélése, átélése, együtténeklés, 

verselés örömének felfedezése, tiszta énekhangra való törekvés 

 

Munka jellegű tevékenységek Csoportszoba, folyosó díszítése 

Farsangi eszközök előkészítése 

Teremrendezés 

Asztalterítés a farsangi bálra 

Önkiszolgáló munkák 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

(ötletek a játék tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

Székfoglaló játékok 

Add tovább! 

Seprűtánc 

Találd ki, mi vagyok? 

Jelmezes felvonulás 

Bohócos célba gurító játék 

Labda zsonglőr 

Szoborjáték 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

A farsang télvégi, telet búcsúztató, tavaszt köszöntő ünnep 

Beszélgetünk a farsanghoz kapcsolódó szokásokról, néphagyományokról 

Farsangi maszkabált rendezünk:  

- közös játékok 

- jelmezes felvonulás 

- más csoportok jelmezei 

- Mókusok cirkuszi mutatványai előadásra a jegy pattogatott kukorica 

 

Formakirakó 

Bohóc kiszámoló 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Versek: 

Sarkady Sándor: Kikiáltók 

Czeglédy Gabriella: Farsang 

Gazdag Erzsi: A bohóc köszöntője 

 

Mesék: 

Kovács Barbara: A csillagruha 

Fésűs Éva: Pöttömke hóember lesz 

Bartos Erika: Jelmezbál 
 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Farsangi állat álarcok készítése papírtányérból, festéssel 

Színes papírgirland készítése ragastással 

Bohóc színezők 

                             

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 Járásgyakorlatok a tér bejárásával 

Járás hullámvonalban 

Állatok mozgásának utánzása 

Táncos mozdulatok gyakorlása (kacsatánc) 

Seprűtáncoltatás 

Labdaterelés akadályok között, azok kerülgetésével 

           
 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Mondókák: 

Maskarások, bolondok… 

Cini-cini muzsika… 

 

Énekek: 

Csizmám kopogó… 

Járjunk táncot…Mackó, mackó… 

Brumm, Brumm, Brúnó… 

Hajó a kedved…. 

 

Zenei képességfejlesztés: 

Visszhang játék 

Zenés táncok párosan, egyénileg 

Camille Saint Saёns: Az állatok farsangja 
https://www.youtube.com/watch?v=k2RPKMJmSp0&ab_channel=MelodyClassical   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k2RPKMJmSp0&ab_channel=MelodyClassical

