Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz

A projekt címe: A medve töprengése
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.02.01-05.
A projekt tervezett indító élménye: Medve barlang építés
A projekt várható lezáró élménye: Mackó kiállítás
A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Időjárás jóslás, néphagyományok őrzése, téli álom, az
erdei állatok élete télen, vadetetés
A projekt során megvalósítandó feladataink: Ismerkedés a mackók életével, külső jegyeikkel.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:. Szókincsbővítés, ritmusérzék fej.,
nagymozgások fej., szem-kéz koordináció, ismeretek bővítése, figyelem, emlékezet fejlesztése
Munka jellegű
tevékenységek

Játék
Játék feltételeinek
biztosítása

Mackós képek, mesék, versek gyűjtése
Eszközök előkészítése, elrakása
Teremrendezés
Terítés gyakorlása
Mackós képkirakó
Medvebarlang építés
Memória játék
Mackó vendéglő
Fuss haza! Maci fogó
Medve a ketrecben

• (ötletek a játék
tevékenység
megsegítéséhez,
kiegészítő eszközök
készítése)

Medve bújócska (hideg, meleg játék)
Eszkimók (futó játék)

Külső világ tevékeny
megismerése

Népi hiedelmek, időjárás jóslás. Gyertyaszentelő Boldogasszony napján
(febr. 02.) ha süt a nap, akkor még kemény tél jön. Az egyik
legelterjedtebb megfigyelés főszereplője a téli álmot alvó medve, aki
• Alapvető
február 2.-án felkel és kitekint a barlangjából, hogy megnézze milyen
környezet és
az idő. Ha süt a nap, meglátja a saját árnyékát, ettől megijed,
természetvédelmi visszamegy a barlangjába és folytatja az alvást. Ha viszont hideg téli
időt talál odakint, kint marad, mert érzi, hogy rövidesen megenyhül az
ismeretek
idő.
• matematikai
Beszélgetés a medvéről, barlangról, téli álomról.
tapasztalatok,
Rövid (5-6p.) természet film megtekintése a medvékről
matematikai
játékok

Térirányok megfelelő alkalmazása
Számlálás
Halmazképzés, párosítás
Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

Mese:
Simai Mihály: Maci altató
Barlangjának sötétjéből…
Találós kérdések

Medvebáb készítés
Maci festés
Macifej léggömb

Macifej festés villával

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc

Séta, kirándulás
Tánclépések zenére, medvetánc
Gimnasztika plüssmacival
Egyensúlyozó járás padon
Akadálypája

Mondóka:
Dirmeg, dörmög a medve…
Gyerekek, gyerekek…
Énekes játékok:
Mackó, mackó ugorjál…

Bújj, bújj medve…
Tekereg a szél…
Ennek a kislánynak…
Zh. Halász Judit: Medve nóta (Bojtorján együttes)

