
 

 

              
 
 

A projekt  

megvalósulásának tervezett 

ideje: 

2023.03.20 – 2023. 03. 31. 

 
 

A projekt tervezett indító élménye: Kirándulás alkalmával megfigyeljük az ébredő természet változásait 
(rügyek, tavaszi virágok). 
A víz , mint élet forrása, életünk létfontosságú anyaga, annak védelme, és megőrzése kiemelt feladatunk 
A Víz Világnapja alkalmából! 
A projekt várható lezáró élménye: Séta a Békás - tóhoz, megfigyelések , jó idő esetén ott tízóraizunk, 

rajztábla segítségével rajzolunk. 
 

 A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Természet, növények szeretetére való nevelés, természetvédelem 
fontosságának erősítése, a minket körülvevő környezet megismerésével pozitív érzelmi viszony kialakítása. 
A projekt során megvalósítandó feladataink: A gyermek közvetlen környezetében levőélő világ megismerése, 
megismertetése. Megfigyeljük a bennünket körülvevő környezet ébredését, az időjárás változásait. Gyönyörködünk a 
tavaszi virágokban (erdei virágok). A víz világnapja (március 22) beszélgetünk vizes élőhelyek világáról, környezetünk 
megóvásáról , az ott élő állatokról. 
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Fogalomismeret bővítése, megfigyelőképesség, csoportkohézió, 
szókincsbővítés, figyelem, koncentráció, emlékezet fejlesztés, vizuális memória, alak-háttér megkülönböztetés a virágok 
felismerése közben, matematikai relációk, sorrendiség, kreativitás, szem-kéz koordináció, finommotorika, téri orientáció, 
ritmusérzék fejlesztése, együttműködés. 

 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Eszközök előkészítésében való segítségnyújtás 
Növények folyamatos gondozása, locsolása 
Teremrendezés, díszítés 
Segítségnyújtás a kisebb társaiknak 
Hetesi munkák, Önkiszolgálás 
Kerti eszközök, játékok rendbe rakása 
Könyvek rendben tartása, elrendezése 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

Taktilis játékok különböző magokkal 
Játék különböző színű virágokkal 
Képkirakó magokból 
Földbe bújt a magocska (drámajáték) 
Pillangók háza 
Virág memória 
Kísérletek a vízzel – Kis tudósok 
Érzékszervi játékok ( sós, édes, keserű) felismerése 
A víz elegyedése különböző folyadékok összekeverése folytán (tej, szörp, olaj, ételfesték) 

 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

A tavasz első virágainak megismerése, jellemzői alapján: színe, illata, nagysága, formája 
Mi kell a növények fejlődéséhez? 
Tavaszi virágoskertek megfigyelése, virágültetése 

A projekt címe: 

 

„A versek színes kis díszhalak.  

Úsznak a mélykék víz alatt.” 

 
(Osvát Ágnes)    

 

  
 



• Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

Kirándulás folyamán a természet változásainak megfigyelése (növények, állatok, időjárás) 
A természet újjászületése, környezetünk megfigyelése, megismerése. 
Tavaszváró munkálatok az óvoda kiskertjében. 
Vajon végtelen a víz a földön? Hogyan tudunk vigyázni rá? Hogyan kerül a csapba? az 
alábbi videók segítségetekre lehetnek, ezek megértéséhez. 
Víztakarékosság  
https://www.youtube.com/watch?v=Q5QlGOZPNu8 
Hogyan kerül a víz a csapba?  
https://www.youtube.com/watch?v=oGQ9NWzH-zQ 
A víz körforgása  
https://www.youtube.com/watch?v=RH2cOmT-xLw 
 
Magokkal való számlálás, mérések, becslélek, (több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb 
nagyobb), halmazképzés: magok válogatása szín és méret alapján, Sorminta követése a 
megadott szempontok alapján. 
Mérés a vízzel, különböző edényekbe különböző mennyiségű vizek töltése, több, kevesebb, 
ugyanannyi 

 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Versek:  
Zelk Zoltán: Tavaszi dal 
Weöres Sándor: Tavaszköszöntő 
Gazdag Erzsi: Hol lakik a halacska? 
Reinhold Ehrhardt: A kedves kis napsugár (március) 
(Csukás István fordítása) 
Mesék:  
A három pillangó 
Mókus Péter kiskertje 
Zelk Zoltán: Párácska 
Zelk Zoltán: Tavaszi Dal 
Drámajátékok:  
Kicsi mag a föld alatt…” 
„ Hullámzik a tavacska…" 
Nap, szél, eső játékok. 

 

      Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Mese illusztrációja (A három pillangó) 
Színes esernyő készítése papírtányér, vágás és színezés 
segítségével.  
Halacska festése 
 
 

Hóvirág készítése papírtányér felhasználásával, vágás, hajtogatás (origami), 
ragaztással. 
Hóvirág lenyomat készítése 
Mese illusztrációja (A három pillangó) 
Színes esernyő készítése papírtányér, vágás és színezés segítségével. 
Pillangóbábok készítése vágással, színezéssel, festéssel. 

 
Nagyobbak: 
Halacska díszítése papírszövéssel 
Kisebbek:  
Halacska díszítése ujjfestéssel 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5QlGOZPNu8
https://www.youtube.com/watch?v=oGQ9NWzH-zQ
https://www.youtube.com/watch?v=RH2cOmT-xLw


 
Békás-tó festése: ötletadás fényképek,  
tavas memóriakártya, festmények 
segítségével 
(Sztopka Anna: Micsoda nyár képe) 
(Vincent Van Gogh:Mountain Lake Road) 

 

 

Egészségfejlesztő 

testmozgás 

• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

Kirándulás során nagymozgások gyakorlása 
Szlalomozás fák között, irányok gyakorlása, járó-futó gyakorlatok irányváltással 
(jobbra-balra-előre- hátra) 
guggoló gyakorlatok, izomerősítés kiskertünk gondozása során. 
Sorversenyek babzsákok felhasználásával 
tárgykerülés, egyensúlyozó járás babzsák átadással. 
Pillangók háza játék. 
Mocsárjárás – ügyességi pálya a tornateremben 
Patak átugró játék 
Hídon egyensúlyozás 

 

 

Ének, zene, 
énekes játék, gyermektánc 

Mondókák:  
Ess eső ess… 
Énekek:  
Beültettem kiskertemet…  
Lepke, lepke… 
Süss fel nap…  
Esik az eső… 
Tavaszi szél… 
Mély kútba tekintek… 
Túl a vízen egy kosár… 
 
Esőcsináló ritmus játék 
 
Dalosjátékok:  
Bújj, bújj zöld ág… 
Fehér liliomszál… 
Én kis kertet kerteltem… 
Mi szél hozott… 
 
Zenei képességek:  
Differenciál akusztikus hallásfejlesztés, ritmusérzék fejlesztése, ritmusfelismerés, 
szolmizációs hangok megismerése. 
 
Zenehallgatás:  
Gryllus Vilmos: Zápor. Tavasz, 
Tiszán innen, Dunántúl… 
Által mennék én a Tiszán… 
Handel vízi zene: 
https://youtu.be/1h4mAceHmrI  

 

https://youtu.be/1h4mAceHmrI

