
 

Tevékenységi tervek 

 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: „Száraz tónak nedves partján…” 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2023.március 20-24. 

A projekt tervezett indító élménye: Száraz bab csíráztatása 

A projekt várható lezáró élménye: Csoport akvárium kiállítása 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: A víz életünk lételeme. A víz sokoldalú felhasználásának megismerése 

A vizek és környezetünk tisztaságának megóvása. Ismeretek a vizek és a vízpart élővilágáról. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Tapasztalatok szerzése közvetlen megfigyeléssel a természetben. 

Közösség erősítése az együttes tevékenységek, kísérletek, játékok által. 

Vízvédelem, víztakarékosság a fenntartható jövő érdekében. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: megfigyelés, emlékezet, együttműködés, gondolkodás, ok-okozati 

viszonyok felismerése, matematikai képességek (számlálás, relációk), kreativítás, ritmusfejlesztés, szókincsbővítés, 

hallásfejlesztés, finommotorika, állóképesség, koordináció, kudarctűrés. 

 

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

Munka jellegű tevékenységek Naposi munka 

Használatot követően eszközök, játékok elrakása  

Késsel való étkezés gyakorlása /nagyok 

Önálló orrfújás gyakorlása/kicsik 

Csoport magaságyás földjének felásása, gereblyézése 

Babcsíráztatás 

A csoportakvárium berendezéséhez otthonról hozott kövek, csigák, kagylók 

gyűjtése 

A témához kapcsolódó irodalom  

 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

(ötletek a játék tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

A vízparton jártunk keltünk… 

Vizes társasjáték 

Horgászjáték                                          Zenélő poharak                                  

                                       
Kísérleteztünk: Hogyan váj utat magának a víz a hegyekben, és hogyan lesz 

belőle több ágból összefolyó nagy folyó, és végül tenger. 

 



Földgömb nézegetése – Földünk nagy részét víz borítja 

 
Vízkóstolás (sósvíz, édesvíz) 

Verselés, mesélés 

 anyanyelvi játékok 

 beszélgető kör 

 drámajátékok  

Mi történt a hétvégén? 

Szókincsbővítés: forrás, meder, állóvíz, édesvíz 

Búvárjáték (légzőgyakorlat) Halacska (Ajakgyakorlat) 

Mit visz a kishajó? 

 

Grimm: A békakirály 

Zelk Zoltán: A patak meséje 

Tordon Ákos: A kismadár kertje 

 

Behon Istvánné: Esőcsap 

Nézz rám - milyen vizes vagyok, 

 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

 Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

A Víz világnapja március 22. 

A víz körforgása 

 
Folyók és állóvizek 
Édes és sós vizek 
Forrás-patak-folyó-tenger-óceán 
Településünk vizei: Ördögárok patak, Békás-tó 
A víz, mint energiaforrás 
A víz romboló munkája – árvíz 
Mire használhatjuk a vizet? 
Hogyan vigyázhatunk a vizek tisztaságára? 
Az ördögárok patak és a Békás tó környékének (piszkos, szemetes) 
megfigyelése 
Hogyan és miért kell takarékoskodnunk a vízzel? 
Száraz babszem áztatása, hajtatása 
Mi történik a babszemmel, ha beáztatjuk vízbe? Mi lesz azokkal a 
babszemekkel, amelyeknek csak kevés vizet adunk vagy nem adunk vizet? 
 
Tapasztalatszerzés séta közben (patak szélességének megfigyelése) széles-
keskeny 
Patak vízének folyása gyors-lassú 
Hány halat fogtál? több-kevesebb-ugyanannyi 

 Buborék matek 

 



Zárd már el az esőcsapot- 

Nem tehetem én azt kincsem – 

Esőcsap - az sajnos nincsen. 

Látod odafönn a felhőt? 

Az raktározza az esőt. 

Esőcsöppök sűrűsödnek, 

És a földre leérkeznek. 

Inni adnak fűnek, fának, 

Szomját oltják a virágnak. 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Papírakvárium berendezése               Halak fonaltekerés technikájával 

                                        
Babültetés 

 
Vizes terepasztal készítése 

 
Vizi állatok nyomdázása, kivágása, díszítése 

 

 

Mozgás 

 a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

Séta Nagykovácsiban az Ördögárok patak mentén 

Kirándulás a Békás tóhoz 

Mozgásos játék: 

Forrás-tó (a gyerekek forrásokká változnak, jelre tavakká változnak, amit a 

mondott számnak megfelelő gyermek alakít ki) 

„Ejtőernyő” hullámoztatása 

Színcápa 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Bújj, bújj, zöld ág…/kaputartó játék 

Mély kútba…/Párválasztó 

Csepp, csepp, csepereg… 

Széles a Duna… 
Zenehallgatás: 
Által mennék én a Tiszán … 
Tavaszi szél vizet áraszt… 
Dallamfelismerés, dallambújtatás 
 

 

 

 


