
Tevékenységi tervek 

 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: Itt a farsang, mulassunk! 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2023.02.06-17. 

A projekt tervezett indító élménye: Farsangi jelmezek előkészítése 

A projekt várható lezáró élménye: Farsangi bál az óvodában 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: A farsangi néphagyományok felelevenítése. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: A gyerekek ismerjék meg a farsangi szokások eredetét.  

Éljék át a farsangi időszak zenés, táncos, játékokkal tarkított időszakát. 

Jelmezek és képességfejlesztő játékok biztosítása a szerepjátékokhoz. Tulajdonságok, érzelmek kifejezése verbális és 

nonverbális eszközökkel. 

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

együttműködés, kitartás, kudarctűrés, téri viszonyok, keresztcsatornák, szimmetria, koordináció, testséma, jobb-bal 

oldaliság rögzítése, kreativitás, finommotorika, ritmusfejlesztés, mozgásfejlesztés. 

 

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 

Játék feltételeinek biztosítása 

(ötletek a játék tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

Jelmezekbe bújunk-szerepjátékok 

Pantomim játék 

Kiskanál, nagykanál… 

Füle, farka játék 

Székfoglaló 

Lufitáncoltató 

Földrengés játék 

Fonaltekerő verseny 

Forró krumpli 

Fánkevő verseny 

Fejezd ki az érzéseidet! /arcjáték 

 



Tüzet viszek /helyfoglaló játék 

Ádámnak volt 2 fia…/páros ritmusfejlesztő, utánzó játék 

 Pohárborítás 

 

  ügyességi játék pingpong labdával 

 

  papírgolyó kilövő, célbalövő 

 

 bohóc kirakó 

Bohóc memória 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Mi történt a hétvégén? 

Berg Judit: Farsang/mese 

A vajas pánkó /orosz népmese mesedramatizálás 

Bartos Erika: Jelmezbál 

Grimm: A széttáncolt cipellők 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

Beszélgetés farsangi szokásokról 

Farsang eredete: gonosz szellemek elűzése hangoskodással, tűzgyújtással 

Farsangi népszokások: téltemetés, mulatozás, zene-tánc, fánkevés, álarc, 

jelmez felöltése, busójárás (IKT) 

Farsangi bál az óvodában:              

- ügyességi játékok 

- táncház 

- jelmezes felvonulás 

Álarc készítésénél, méretek, színek, anyagmennyiség, mérések. 

Találd meg az összeillő képrészeket!  

Rész-egész viszony: bohóckirakók összeállítása 

 



          
 

   
 

Szókincsbővítés: maskara, álarc, karnevál, busók, kereplő 

Milyen jelmezben leszel a bálban? 

Nonverbális kifejezések eszközei 

Kakukktojás játék 

Igaz vagy hamis? 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 

                              
Busóálarc    Farsangi szemüveg            Korona                  Csengő 

 

 CD lemezből bohóc  

 



 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 Ügyességi játékok karikával, lufival 

- karikaadogatás testről le-föl, előre, hátra 

- karikaszállítás párban 

- karika gyarapítás, karikába ugrás páros lábbal 

- lufi táncoltatás 

- lufival lépkedés társsal mellszorítással 

                
Mozgásos játékok: 

- gombóc-palacsinta 

- farok fogó 

- kalap fogó 

- gurulóátfordulás előre 

- célbadobás karikával 

- szenzoros szőnyeg használata /talp deformitás megelőzése 

- jelmezes felvonulás körben: előre-hátra-befelé-kifelé-utánzással 

Séta Nagykovácsiban 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Dalok: 

Előre a jobb kezedet…/ism. 

Ha jó a kedved…/ism. 

Ennek a kislánynak…/ism. 

Járjunk táncot… 

Hopp Juliska… 

Kerek a káposzta…/párválasztó, simizés 

Farsangi táncház: Kolompos együttes, Lóca együttes CD 

Néptánc alap lépéseinek gyakorlása 

Egyenletes lüktetés és ritmus fejlesztés dalok és mozgás összekapcsolásával 

Ismerkedés a hangszerekkel- ritmusgyakorlatok 

Zenehallgatás: Itt a farsang… 

 

 


