
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: Jöjjön a tavasz, vesszen a tél! 

 
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2023.02.06-22. 

A projekt tervezett indító élménye: Farsangi dekoráció készítése  

A projekt várható lezáró élménye: Tél és tavasz összecsapása, Kiszebáb égetés 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink: Célunk, hogy ápoljuk a 

hagyományainkat, megismertessük a gyerekeket a farsangi népszokásokkal, a közös programok 

mélyítik a közösségi szellemet. A gyerekekkel közös játék a színek felhasználásával; közös játék 

öröme; szabálytudat kialakítása. A  farsangi készülődés a tél és tavasz versengése jegyében telik majd. 

Megvizsgáljuk, kinek miben van erőssége ( évszakoknak, embereknek ), s hogy vitás, versengős 

helyzetekben hogyan találhatunk megoldást, mi alapján hozzunk döntéseket, hogyan viselkedjünk. 

 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:  Sokat vágunk, festünk, ragasztunk ezáltal 

fejlődik kézügyességük; sok élmény hatására fejlődik gondolkodásuk, emlékezetük, észlelésük, 

figyelmük, megfigyelő képességük, bővül szókincsük; beszélgetés folyamán fejlődik kommunikációs 

képességük. 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

- Télkirály várát és Tavasz Tündér Palotáját is építeni kezdjük, a terem 

díszítésével egyidőben 

- Kiszebáb készítés 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

 (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

Szabad játék lehetőségének biztosítása egész délelőtt. 

- célba dobó verseny 

- lufiterelgető verseny 

- bohócrajzoló verseny 

- székfoglaló verseny 

- bohócos puzzle 

 

 



Verselés, mesélés 

 anyanyelvi 

játékok 

 beszélgető kör 

 drámajátékok  

Heti versek: 

- Itt a szemem, itt a szám… 

- Gazdag Erzsi: Itt a farsang 

- Bartos Erika: Farsang 

Heti mesék: 

- Fésűs Éva: Pöttömke hóember lesz 

- Zelk Zoltán: Erdei mulatság 

Drámajáték: 

- Beszélgető kör játéka: Hála-játék ( „Köszönöm Tél, 

hogy…..Köszönöm kezem, hogy….” ) 

- Beszélgetünk a különbözőségről, az ellentétekről, ennek 

következményeiről, az évszakok változásáról, a népszokásokról- 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

 Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

- Beszélgetés a farsangról, mint népszokásról 

- Beszélgetés a télűzésről, busójárásról 

- Beszélgetés a melegebb időjárásról, a következő évszakról, 

öltözködésről 

Matematikai alapú tapasztalatok: 

- számlálás (több, kevesebb, ugyanannyi) 

- Kiszebáb „díszei” – mit nem szeretünk a télben és miért,  mit 

szeretnénk megsemmisíteni! 

- Február 10. Farsangi mulatság és táncház 

 
- Február 8. Magyar Nemzeti Galéria- Színek, fények, formák 

múzeumpedagógiai foglalkozás 

https://mng.hu/foglalkozasok/szinek-fenyek-formak/ 

 

 
 

https://mng.hu/foglalkozasok/szinek-fenyek-formak/


eljátsszuk az évszakokat- négy csoportban négy féle szobrot is 

készítünk (kendőkkel, sálakkal, újságpapírokkal) 

- Téli-tavaszi hangszerek szerencse-kerék játéka: ebben a játékban a 

körbe rendezett hangszereket egy forgattyú(bot) megpörgetésével 

„sorsolja” ki a pörgető számára a játék, aki felveheti, megmondhatja 

a nevét, és mindent, amit arról a hangszerről tud, s még 

megszólaltatás előtt találgathat, hogy annak hangja a tél vagy inkább 

a tavasz hangja-e. A hangszer hangjára talán még mozdulni is fogunk 

majd.  

- Hogyan táncolnál, hogyha ez és ez volnál? ( medve, bohóc, 

pókember….) - (népzene aláfestéssel) 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

- boszorkánylépcső készítése 

- játék a színekkel, festék pöttyök elhúzása spatulával 

- vándorfonás gyakorlása színes fonalakkal 

- papírtányér bohóc 

 
- farsangi maszkok készítése 

 
- bohócrajzolás (kiállítás szervezése) 

- bohócos színező 



 
 

Mozgás 

 a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 

- Futó és fogófeladatok (jégfogó, tavasztündér fogó) 

- Falmászás 

- Akadálypálya 

- Játék: „Nap és víz”(kék és sárga), „Babzsákfoglaló”, „Alkoss párokat!” 

- Időjárástól függően teszünk egy rövid sétát a faluban. 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

 - Itt a farsang, áll a bál… 

- Száraz tónak nedves partján… 

- Virágéknál… 

- Hopp, Juliska… 

-Zh.: Maszkabál 

- Hangszerbemutató  

Reflexió 


