Tevékenységi tervek – Mókus csoport
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: Dirmeg, dörmög a medve...

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.02.01.-2021.02.05.
A projekt tervezett indító élménye: Közös barlang készítése a mackós társasjátékhoz

A projekt várható lezáró élménye: Mackó kiállítás
A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: Legyen számukra örömforrás a mesehallgatás, a közös mondókázás,
verselés. Tiszta éneklés készség fejlesztése, ismert dalok játékos során, zenei emlékezet fejlesztése. Színérzék,
finommotorika fejlesztése, kreativitásra, kitartásra nevelés, szépérzék fejlesztése. Állóképesség, reagálás, gyorsaság,
egyensúlyérzék fejlesztése. Közös élmények és ismeretek megtapasztalása.
A projekt során megvalósítandó feladataink: Gazdagodjon verbális kifejezőképességük, belső képi világuk, fantáziájuk
az irodalmi élmények által. Bővüljön élmény- és fantáziaviláguk és ennek képi kifejezése. Egymásra való odafigyelés,
ehhez kapcsolódó irodalmi, zenei, vizuális alkotások, technikák megismerése, elsajátítása, gyakorlása. Legyen számukra
örömforrás a közös éneklés, a közös játék, a zene. A természet megismertetése, megszerettetése és védelmének
megtapasztalása. A mozgásigény kielégítése. A gyermekek játékos mozgáshoz való pozitív viszonyának alakítása,
motivációjuk fenntartása a szabad és kötött tevékenységekben.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: az emlékezet, a gondolkodás, a megfigyelőképesség, a
mozgásképességek, a verbális képességek fejlesztése. Szókincsbővítés, beszédkészség fejlesztése. A figyelem fejlesztése, a
gondolkodás, az emlékezet fejlesztése. Számfogalom megalapozása, szabályok betartása társasjáték segítségével.

Munka jellegű tevékenységek

Játék
Játék feltételeinek biztosítása
(ötletek a játék tevékenység
megsegítéséhez, kiegészítő
eszközök készítése)

•

Külső világ tevékeny
megismerése
• Alapvető környezet és
természetvédelmi ismeretek
•

matematikai tapasztalatok,
matematikai játékok

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
•

drámajátékok

• Még tart a beszoktatási időszak, az új gyerekek fogadása
• Étkezések során (reggeli, uzsonna) önkiszolgálásra tanítása és
gyakorlása
• Önálló étkezés gyakorlása, evőeszközök helyes használata
• Önálló öltözködésre tanítás
• Öltözködés során a helyes sorrend gyakorlása
• Mosdó helyes használata
• A zsebkendő önálló és helyes használta
• Játékok helyes használata, elpakolása és rendben tartása
• Az udvari játékok elpakolása használat után
• Az új gyermekeknek megmutatjuk a csoportban lévő játékokat,
ösztönözzük a közös játékra.
• Ölbeli játékok - Sima út..., Csip, csip csóka...
• Szabadjáték feltételének biztosítása
• A szabad levegőn való játszás biztosítása
• Közösen készített Mackós társasjáték

• Állatos memória játék
• Óvoda udvarán az időjárás megfigyelése
• Tél – tavasz összehasonlítása
• Beszélgetés a népi megfigyelésről
• Hány féle medve él – felsorolása, különbségek megbeszélése
• A medve lakóhelyének megismerése
• A medve étkezési szokásai, kártyák kiválogatása
• Lámpa segítségével árnyékok megfigyelése
• Kártyákból a medve ételeinek kiválogatása - azonosítás,
halmazrendezés gyakorlása.
• Társasjáték segítségével a számlálás és a számfogalom gyakorlása
• Több-kevesebb fogalom gyakorlása
Kolozsvári Grandpierre Emil: A két kicsi bocs, meg a róka című mese
elmesélése, síkbábok segítségével.

• Mondókázás:
Dirmeg, dörmög a medve…
Ha a medve szép időt lát...
• Verselés:
Weöres Sándor: A medve töprengése
Olvadás
Balogh József: Medvemese
• Beszélgetőkörben az új gyermekek bemutatkozása,
Témajavaslat: „Mi történt velük a hétvégén?”.

Rajzolás,

• Mackó barlang készítése papírtányérból

festés,
mintázás,
kézimunka
•

Mozgás
• a mindennapos testmozgás
játékai, feladatai

Medve nyomok készítése krumplinyomda segítségével.

• Játékos mindennapos testmozgás
• Mozgás:
• járás körben – jelzésre megállás
• futás körben – jelzésre medvejárás
• Gimnasztika:
Lábgyakorlat: szökdelés
Kar-törzs gyakorlat: terpeszállás, karok mélytartásban,
karlendítés magastartásba, majd kh.
Hátgyakorlat: négykézláb állás, bal lábemelés és nyújtás
hátra-felé, majd lábleengedés. Ua. ellentétes lábbal is.
Hasizom gyakorlat: Nyújtott ülés, lábemelés lebegőülésbe,
majd lábleengedés a kh.
Lábgyakorlat: helyben futás, térdemeléssel
• Főgyakorlat: Kúszás, csúszás, mászás gyakorlása akadálypályán
(természetes mozgás gyakorlása), egyensúly fejlesztése.
• Játék: Medve fogó – Féltek a medvétől?
Cica-kutya fogóm
Mackók a barlangban

•
Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

Levezetés: lassú járás és hanyatt fekvés közbeni légzőgyakorlatok

Énekes játékok:
• Mackó, mackó ugorjál - mozgással kísérve
• Bújj, bújj medve…
• Ácsorogjunk, bácsorogjunk...(ism.)
• Ugráljunk, mint a verebek…(ism.)
Képességfejlesztés:
• magasabb - mélyebb változatos érzékeltetése
• egyenletes lüktetés gyakorlása
Zenehallgatás
• Mackó brummog: irgum-burgum

