
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: Tündértó 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2023.03.20-31. 

A projekt tervezett indító élménye: Közös munkával Tündértó rajzolás 

A projekt várható lezáró élménye: „Kedvenc vízi állatom” című képkiállítás 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink:. Környezetvédelmi ismeretek átadása, 

egészséges életmód alakítása, figyelemfelhívás a napi cukormentes folyadékbevitel fontosságára. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Kreativitás, egymásra figyelés, fantázia, 

egyensúlyérzék, tartás javítás, taktilis érzékelés 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

- Önkiszolgálással kapcsolatos feladatok fejlettségtől függő, önálló 

végzése pl. kancsóból öntés, terítés, az ebéd szilárdságától függően 

kés- villa használata  

- vizuális eszközök mosogatása pl. ecsetek, szivacsok,tálcák 

- Könyvtári könyvek kölcsönzése és elrendezése az ablakpárkányon 

- A témahéthez kapcsolódó játékok elkészítése 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

 (ötletek a játék 

tevékenység 

- Gyöngyvadászat csipesszel 

-  Tündértó készítés és szabad játék  

- Vízi csatornarendszer összeállítása (aqua playing) 

- buborék fújás 

- kalóz kincsei társas játék, szabályokkal és szabadon próbálgatva 



megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

- vízcsepp mátrix 

- horgászos játékok 

- saját tenger kialakítása „mókuskerékből- kék anyagokból”  

  

Verselés, mesélés 

 anyanyelvi játékok 

 beszélgető kör 

 drámajátékok  

Heti mondóka: Lassan forog a kerék…, Megy a hajó a Dunán…Tó 

vize, tó vize csupa nádszál… 

Heti mese: Nyár a Nádtengeren 

Vízitündér, vízimanó, Tündérzene- Hárfa 

Heti vers: Behon Istvánné: Esőcsap 

Nézz rám - milyen vizes vagyok, 

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. 

 

Drámajátékok: Mit hozott a kis hajó? , Cápás drámagyakorlat 

névvel, hullámjáték 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

- Tündértó készítés különböző technikák alkalmazásával 

(rajzolás, vágás, ragasztás, színezés, festés, cseppentéses 

nyomhagyás pipetta segítségével) 

- Nagycsoportosoknál célunk a hullám vágás technikájának 

elsajátítása 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

 Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

- A víz körforgása (forrás-ér- patak-folyó-tenger-óceán-felhő-

eső) 

- Beszélgetés a víz védelméről- Mitől kell megvédeni?  

- Édesvíz – tengervíz fogalmának  megbeszélése, szemléltetése 

ujjaink színezésével illetve a földgömbök nézegetésével 

- A víz formái (jég, folyadék, gőz, pára, köd, harmat) 

- Testünk és a víz!  

- Kísérletek vízzel (pl. citrom lebegtetés, meleg és hideg víz 

keverése) 

- frissítő cukormentes limonádé készítése 

- Kirándulás a Békás tóhoz, Ördögárok forráshoz 



- Egy képzeletbeli vízben élő állat készítése saját fantázia 

alapján 

- tenyerünk lenyomata után ujjaink színezésével szemléltetjük 

mennyire kevés édesvíz van a Földön ( 2 ujj zöld szárazföld, 3 

ujj kék sósvíz, egy pici sárga karikagyűrű a gyűrűsujjunkon 

jelzi az édesvizet)  

- „akvárium” festés 

- Ismerkedés Monet képeivel 

  

 

Mozgás 

 a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

Hétfőn jóga foglalkozás a tengeren témakörben, imaginációs 

gyakorlatokkal (fontos a kényelmes ruházat) 

Eszközök ( jóga matracok , tüsi labdák, tollak, jóga kártyák) 

Bevezetés – (matracfoglaló) Saját vízi jármű elfoglalása  

Ászanák: Szörfös, hal, cápa, teknős, rák 

Légzőgyakorlatok: buborékok a vízben, tollpihe a vízen 

Játékok-  (asztal ászana) rákocskák, siklók a vízben, tojás őrző teknős 

Elcsendesedés- hullámok hátán relaxációs gyakorlat (vízparti szellő 

imitálása egy kendő lebegtetésével, izmaid megfeszítésével jelezd hol 

érezted a kendő érintését) 

Zárás – párok alakítása, „szeretet percek” különböző eszközökkel, 

cserével, kör alakítása csoportos jóga gyakorlat egymás vállának 

masszírozása 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

- új: Ess eső ess, holnap délig ess…, Hej Dunáról fúj a szél, 

Hinta- palinta, Nád a házam teteje…. 

- ism. Tavaszi szél vizet áraszt…, Esik az eső, hajlik a vessző… 



- Tovább ismerkedünk a hangszerekkel, zenélünk, táncolunk  

szabadon 

Reflexió 


