Tevékenységi tervek -Gesztenyefa csoport
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: „ A medve töprengése!”

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.02.01.-2021.02.05.
A projekt tervezett indító élménye: Barlangépítés a csoportszobában!
A projekt várható lezáró élménye: Drámajátékok!
A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink:
Célunk, hogy a gyermekek információkat, ismereteket, tapasztalatokat szerezzenek az állatok
életéről, miként, hogyan élik túl a cudar hideget ebben az időszakban. A nagyobbak legyenek képesek
átlátni a logikai összefüggéseket.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:
Verbális képesség, összefüggő beszéd, képzelet, fantázia, finommozgás, szem-kéz koordináció,
testséma fejlesztése, empátia, gondolkodás.

Munka jellegű
tevékenységek

Játék

• Dekoráció készítés
• Madáretető felelős választása, madáretető
folyamatos feltöltése
• Naposi teendők elvégzése
• Kellékek előkészítése, rendrakás a tevékenységek után
• Medvebarlang építése, medvés szerepjátékok, alagutak,
járatok, kuckók készítése a téli álmot alvó állatoknak
• Számlálás, számkörök átlépése, számképek gyakorlása:

Játék feltételeinek
biztosítása
• (ötletek a játék
tevékenység
megsegítéséhez,
kiegészítő eszközök
készítése)
• Mackócsalád: keresd meg a kis macik szüleit (párosítás szín,
minta, méret szerint)
• Tükrözés, gumimacik segítségével
• Medvés belépő (irányok gyakorlása játékosan)

Külső világ
tevékeny
megismerése
• Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek
• matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

• Ismerkedünk azokkal a népi időjárási megfigyelésekkel,
melyek kapcsolódnak a gyertyaszentelő naphoz.
Figyelemmel kísérjük, hogy mit gondol a medve ezen a
napon 2021-ben?
• Megismerkedünk a téli álmot alvó állatokkal, megtudjuk
mit jelent a téli álom, hogyan maradnak életben az állatok
a fák, bokrok, virágok nyújtotta eleségek hiányában
• Megfigyeljük a téli időjárás jellemzőit, megbeszéljük a
januárban átélt tapasztalatainkat
• Évszakók, hónapok, napok, napszakok játékos gyakorlása
Matematikai tapasztalatok:
• Emlékezz rá, merre van: csukott szemmel arra kell fordulni,
amerre a játékmester irányít, 5-6 darab játékot keresünk
• Mennyiségek: több-kevesebb-ugyanannyi
• Kisebb-nagyobb, alacsony-magas, rövid-hosszú
Anyanyelvi játékok:
• Ellentétpárok: hideg-meleg, fagyott-olvadt, szilárdfolyékony, sötét-világos, kinn-benn, reggel-éjszaka
• Szótagolás tapssal egybekötve: med-ve, bar-lang, bun-da,
méz
• Mesélj a képről
• Szólánc játék
• Játék a magánhangzókkal

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Versek:
• Weöres Sándor: A medve töprengése
• Kinn voltam a rengeteg erdőn
• Bundám szőrös, kócos
• Januárban megismert versek mélyítése, ismétlése
Mesék:
• Fésűs Éva: A korcsolyázó mackó
• Varga Katalin: Barna mackó kuckója
• Végh György: Miért alszanak télen a medvék?
• Vlagyimir Szutyejev: Misa bácsi
• Vlagyimir Szutyejev: Egy zsák alma
• Megjelenítjük kedvenc macinkat, amellyel az öltöző
falait díszítjük

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

• Maci festés villa használattal

• Maci képalkotás gyurmából
• Feladatlapok, élményrajz

Mozgás

•
•
•
•

Kis tornászok vagyunk mi (Mindennapos torna)
Természetes járás gyorsabb-lasabb ütemezésre.
Járás sarkon és lábujjhegyen kijelölt vonalon
Egyensúlyozó járás

• a mindennapos
testmozgás
játékai, feladatai

• Futás irányváltoztatással.
• Kúszás, mászás, bukfencezés
Játékok:
• Nem félek a medvétől
• Mackó tappancsunkkal mezítláb markolunk (pl:ceruzát)
• Asztalok, székek között, alagútban másznak a medvék

Zenei feladat: magas-mély megkülönböztetése, hangoztatása,
dallambújtatás
• Mackó, mackó ugorjál
Ének, zene,
• http://www.gyerekdal.hu/dal/macko-macko-ugorjal
énekes játék,
• Dirmeg, dörmög a medve
gyermektánc
• https://www.youtube.com/watch?v=aZhVvguA2DQ
• Mackó brummog irgum-burgum
• https://www.youtube.com/watch?v=FBWJGvRhuwg
Ismétlés:
• Án-tán tilitom
• Ácsorogjunk
• Kácsa, kácsa
• Hull , a hull a hótenger
• Ha-ha-ha havazik
Zenehallgatás: Bartók: Medvetánc
Weöres Sándor: A medve töprengése
Jön a tavasz, megy a tél,
Barna medve üldögél:
- Kibújás vagy bebújás?
Ez a gondom óriás!
Ha kibújok, vacogok,
Ha bebújok, hortyogok:
Ha kibújok, jót eszem,
Ha bebújok, éhezem.
Barlangból kinézzek-e?
Fák közt szétfürkésszek-e?
Lesz-e málna, odú-méz?
Ez a kérdés de nehéz!

Kiszámolók:

Kinn voltam a rengeteg erdőn,
Medvét láttam kúszni a lejtőn,
Tíz körömmel másztam a fára,
Megszökött a medve vacsorája.
A bundám szőrös, kócos
és a talpaim nagyok.
A házam sűrű rengeteg,
a medve én vagyok.
Ha brummogok itt megremeg
az erdő rengeteg.

Végh György: Miért alszik télen a medve?
Réges-régen történt, amit most itt elmesélek, egy tavasszal a világ leghatalmasabb
rengetegének közepén. Valamennyi állat összegyűlt az erdei tisztáson, hogy megválasszanak
valakit, aki a méhkaptárakra felügyel. A méhecskék ugyanis panasszal fordultak az erdő
lakóihoz, hogy valamiféle ismeretlen tettes a távollétükben folyton dézsmálja a mézet.
Mindenki ott volt bizony, aki valamit is számított az erdőben. Ott volt az ezermester
harkály, ott volt a róka, ott voltak az őzek, a farkasok, mert ebben a régi, mesebeli időben
még békességben éltek egymás mellett valamennyien.
Egy hosszú fülű nyuszi volt az értekezlet elnöke.
- Azért gyűltünk itt össze - pislogott álmosan -, hogy kinevezzük a méhkaptárak őrizőjét.
Ugyan ki vállalkozna erre a megtisztelő feladatra közületek?
A meghívottak között ott volt természetesen Miska medve is, vadonatúj, pompás barna
öltönyében. A nyuszi kérdését néma csend követte, senki sem sietett jelentkezni, mert hiszen
mindenki éppen eléggé el volt foglalva az erdőben.
- Nos hát ha senki nem vállalja - dörmögte Miska medve -, én hajlandó vagyok meghozni ezt
az áldozatot az erdő lakóinak kedvéért!
Az egybegyűltek közfelkiáltással nevezték ki Miska medvét az erdei mézek őrzőjévé.
Méltóságteljesen, szorgalmasan látta el feladatát - legalábbis ezt híresztelte magáról -, mert
bárki merészkedett a méhkaptárak közelébe, mindenkit sorra elzavart.
Mindez a nagy fáradtság hiábavaló volt mégis, mert a méhek ismét elmentek az állatok
tanácsához, és bejelentették, hogy érthetetlen módon mindennap kevesebb lesz a méz a
kaptárakban. Egyben azt is kérték, hogy mielőbb sürgősen vizsgálják ki az ügyet.
Egy reggel három kiküldött: egy róka, egy nyúl és egy veréb, anélkül, hogy Miskát erről
értesítették volna, váratlanul megjelent leltárt csinálni. A veréb előreröpült, s méghozzá
olyan nesztelenül, hogy Miska nem vette észre. Pedig ha észrevette volna, biztosan
abbahagyja a torkoskodást, mert talán mondanom sem kell: ő volt ám a méhkaptárak
dézsmálója!
A veréb sietve repült vissza, és mindezt iziben közölte a rókával meg a nyuszival. Újra
összehívták tehát az állatok tanácsát, és az összes állat jelenlétében megfosztották Miskát
mézőrzői tisztségétől. Sőt büntetésből száműzték egész tavaszig a barlangjába, ott kellett
tartózkodnia egész télen át - ezt a bölcs ítéletet hozták -, hogy semmiféle újabb kópéságot ne

követhessen el őkelme.
Azóta alszik - mert mi mást is tehetne? - a medve télen mindig a barlangjában. Azonban
hiába tiltották el a méztől, azért ő bizony mégis szereti, és amikor csak hozzájuthat, nem
veti meg még ma sem. És hacsak teheti: jól a mézesköcsög aljára néz manapság is őkelme.
Fésűs Éva: A korcsolyázó mackó!

Elmesélem, mi történt a télen Dörmikével.
Dörmike kövér kis medvebocs. Nyáron úgy mozog a málnás domboldalon, mint egy barna
gombóc, Gyertyaszentelőkor pedig kinéz a barlangjából, mint afféle rendes mackó,
megszimatolni, hogy késik-e a tavasz.
Az idén bizony késett. De a gyerekek, akik az erdőszéli tavon korcsolyáztak, nemigen bánták.
Vidám zsivajuk elhallatszott a medvebarlangig. Dörmike látta tulajdon árnyékát a
sziklafalon, és hallotta az okos medvepapa dörmögését:
Télnek, fagynak nincs még vége,
visszabújunk ma estére!
Medvamama ráduplázott:
Nem lábolunk ki a hóból,
derekam is rosszat jósol!
Sehogy sem tetszett ez Dörmikének. Ő csak azt látta, hogy süt a nap, vakító téli szépségében
pompázik az erdő. No és a gyerekek úgy kacagtak a jégen, hogy megirigyelte őket. Alig várta,
hogy arrafelé settenkedhessék. Hiába károgott a fán Varjú néne, hogy:
Édes öcsém kár, kár, veszedelem vár, vár! — Dörmike elbújt egy vastag fatörzs mögé, onnan
kukucskált ki. Karcsi, Pista, Julika, Panni mind ott korcsolyáztak a tükörsima jégen. A

mackónak tátva maradt a szája. Hogyisne! Míg ő a dohos medvebarlangban kuporog, és öreg
medvék horkolását hallgatja, addig ezek itt vidáman szórakoznak. Csak egy kis fényes
valamit kell a lábukra csatolniok, és máris repülni tudnak a jégen.
Nagy pattogással végighúzta körmeit a fa derekán, és akkorát brummogott bánatában, hogy
a gyerekek észrevették.
— Jaj, a medve! — kiáltották rémülten, és korcsolyáikat lerugdalva százfelé szaladtak.
Több se kellett a mackónak! Lecammogott a tó partjára, és próbálgatni kezdte tányértalpára
a korcsolyákat.
Meglátták a cinkék, köréje sereglettek. Kisvártatva odasompolyogtak a szarvasok, őzek, sőt
még a rókák is. Egy mókus felébredt, kinézett az odújából, és mindjárt ajánlkozott, hogy
befűzi a korcsolyaszíjakat. Támadt akkora csődület, hogy a legkisebbik nyúlgyerek már nem
is látott jól, pedig lett volna néznivaló.
Csak Varjú néne kiáltozott a fán, hogy:
Kár, kár, jaj de kár! Jégre ment a medve már!
Bizony, a meggondolatlan mackó négy korcsolyával a tányértalpain nekiment a síkos jégnek.
Jobbra lódult, balra lendült,
széles ívben körbeperdült,
egyik lába hátra húzott,
másik három félrecsúszott,
hosszan siklott, mindig arra,
amerre épp nem akarta!
A mókusok úgy kacagtak,
majd az ágról leszakadtak,
látva, hogy a mackót játszva
viszi a négy korcsolyácska!
A nagy nevetéstől aztán hirtelen megrepedt a tó jege. Dörmike nagyot puffant, és nyakig
elmerült a lékben. Prüszkölt, csapkodott, krákogott! Szerencsére nem volt mély a tó, a
mókusnak meg akadt annyi esze, hogy Pannika ottfelejtett piros sálját a medvebocs nyakába
akassza. Nekirugaszkodott az erdő népe: — Hó-rukk! Hó-rukk!
Húzta, aki csak bírta! . . . Még a cinegék is ráültek a bocs feje búbjára, és — mert több nem
telt tőlük — hát a fülét húzták.
Most károgott csak igazán a varjú! Meghallotta a mosolygós napocska, ijedtében elbújt, és
olyan hideg lett, hogy mire az állatok partra ráncigálták Dörmikét, tele volt a bundája
jégcsapokkal. Csak úgy csilingeltek, amint átfutott az erdőn!

A barlang sziklafala messziről visszhangozta az állatok csúfondáros nevetését:
Tóba pottyant a nap hőse,
Korcsolyázó Dörmögőcske!
Otthon alig ismert rá az édesanyja. Igazán szerencse, hogy medvepapa már régen kidobta a
somfabotját, de talán amúgy sem vette volna elő, hiszen a bocsa így is elég jó leckét kapott,
meg egy alapos náthát, ráadásnak.
Még most is issza a hársfateát. Ha télen megfájdul a torkotok, igyatok meg ti is egy csészével!

