Tevékenységi tervek

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: Nyuszi ül a fűben…
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.március29-április9.
A projekt tervezett indító élménye: húsvéti fényképek nézegetése (emlékek felidézése), húsvéti
dekoráció készítés
A projekt várható lezáró élménye: húsvéti tojás keresés, locsolkodás

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink:
A projekt során megvalósítandó feladataink: húsvéti hagyományok, szokások felelevenítése.
Locsolkodás
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Ismeretek bővítése, kreativitás fejlesztése,
szókincsbővítés, finommotorika, emlékezet fej., nagymozgások fej., terepgyakorlatok, szem-kéz-láb
koordinációja

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a
megvalósítás: Munka jellegű
tevékenységek

Remekül gyakorolhatjátok a gyors öltözést vagy a
ruhahajtogatást, zoknipárosítást.
Játékok elrakása
Segítségnyújtás a kisebbeknek, felnőtteknek
Terítés gyakorlása

Segítés a házimunkákban

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

Puzzle az egész lakás
Nyomtass ki vagy egy újságból vágj ki egy tetszőleges képet, majd
ollóval darabold szét 4-6-8 darabra. Kisebb gyerkőc kirakhatja
önállóan, időre, nagyobbaknál az egyes darabkákat el is rejtheted a
lakásban, keresse meg őket és rakja össze a képet. Testvérekkel még
izgibb: mindegyiknek más-más képet kell kirakni, úgy összeszedni a
lakásban a darabkákat. Használhatod a gyerek fa-puzzle kirakóit, és
azokat rejted el, neki pedig adott idő alatt meg kell keresgélnie a
darabkákat.
Zseblámpás kincskeresés
Kimegy a gyermek a besötétített szobából, te pedig elrejtesz egy előre
kiválasztott tárgyat, játékot. Segítheted a megtalálást halk-hangos
énekléssel, dúdolással, állathang kiadással (Ha közelít a célhoz,
hangosan, ha távolodik, halkan)
Tojáshordás kanállal (egyensúlyozás)
Nyuszi tojás keresés az udvaron

Nyuszis kártya (szabály játék)
Vendég várás (szerep játék)

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

A gyerekekkel beszélgethettek a húsvéthoz kapcsolódó
népszokásokról. Feleleveníthetitek az előző években szerzett
otthoni és óvodai élményeket. Fényképeket nézegethettek az
előző év ünnepéről. Díszíthetitek a lakást hajtatott
gyümölcságakkal, barkával, hímes tojásokkal.
A húsvéti népszokások közül a locsolkodás és a tojásfestés a
legelterjedtebb.

Természetesen a húsvéti fészek sem hiányozhat,
amelybe a nyuszi húsvétvasárnap reggelén hímes tojásokat és
édességeket rak.
Kislányokkal az ünnep előtti napokban fessetek tojásokat, a
fiúk pedig apa segítségével titkon tanulhatnak locsoló verset.

Számoljatok sokat, pl. terítésnél a tányérokat, poharakat,
hányan ültök az asztalnál, hány játékot raktál a polcra, ki a
legmagasabb a családban és ki a legalacsonyabb és sorolhatnám
még napestig.
Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Várakozni nagyon nehéz, főleg, ha a húsvéti nyuszira várunk
olyan nagyon! Hányat is kell még aludni? Talán gyorsabban
múlnak a napok és könnyebben megy az ágyba bújás, ha egy
kedves kis húsvéti történettel szenderülhetnek el a kicsik. Ki
tudja, álmukban talán már a nyuszival is találkoznak!
Versek:
Ide figyelj nyuszi pajtás
jöjj be hozzánk egy kicsit,
nyújtsd ide a tapsi füled

súgok bele valamit.
Közeledik húsvét napja,
el ne felejtsd kedvesem, hogy
a piros cukortojást nagyon,
nagyon szeretem.

Locsoló versek:
Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam,
Bárány húzta rengő kocsin,
Mindjárt ideszálltam.
Tessék hát rózsavíz,
Gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás?
Tarisznyámba várom!

Húsvét másnapján,
mi jutott eszembe,
egy üveg rózsavizet
tettem a zsebembe.
Elindultam véle
piros tojást szedni,
engedelmet kérek
szabad-e locsolni
Mesék: Mentovics Éva: Készülődnek a nyulacskák

Kormos István: A nyulacska csengője

K. László Szilvia: A csipogó hímestojás
Rajzolás,
festés,

Rajzoljátok le kedvenc húsvéti meséteket
Húsvéti színkavalkád: tojás festési technikák

mintázás,
kézimunka
Az egyik legegyszerűbb módszerrel, a boltban kapható
tojásfestékkel bármilyen színű tojásokat készíthetsz. Vegyél
minél többféle színt, így a tojások önmagukban is nagyszerű
dekorációként szolgálhatnak majd. TIPP: tojásfesték helyett
használhatsz krepp papírt is. Az élénk színű papírdarabokat tedd
enyhén ecetes vízbe, ez kioldja majd a színüket, a tojásokat pedig
befogja. Minél tovább tartod a tojást a színes lében, annál
intenzívebb lesz a hatás. Elég hozzá néhány bögre, melyekben
különféle színű tojások készülhetnek.

Tojásdíszítés decoupage technikával
Ezzel a módszerrel könnyedén színes ruhába bújtathatod a
tojásokat, olyanba, amilyenbe csak szeretnéd. Csak egy szép
szalvétára, szalvéta-ragasztóra és egy ecsetre lesz szükséged.
Ecsettel kenj ragasztót a tojás teljes felületére, majd burkold be a

szalvétával. Az ecset segítségével simítsd el a gyűrődéseket.
Óvatosan kell csinálni, nehogy elszakadjon a szalvéta, ám ez
kiküszöbölhető azzal, ha vastagabb fajtát használsz. Igazán
látványos, egyedi tojásokat készíthetsz így, hiszen gyönyörű
szalvétát bármilyen boltban találsz.
Tojásfestés szó szerint - temperával, ecsettel, filctollal

A hagyományos, festékes vízben áztatós technika egyszerűsége
miatt kevesen ragadnak húsvétkor ecsetet azzal a céllal, hogy szó
szerint kifessék a tojást. Pedig egy kis kézügyességgel nagyon
szép, egyedi tojások készülhetnek így is. Vond be a gyerekeket is,
biztosan élvezni fogják. Kerülhet a tojásra akár csak pár egyszerű
ecsetvonás, vagy bonyolultabb minták, ez jó program lehet az
egész család számára. Használjatok sima tojásfestéket az
alapszínhez, majd díszítsétek temperával vagy filctollal.
A klasszikus tojásfestés, ahogy az iskolában is csináltad

A régi, jól bevált harisnyás, leveles módszerrel igazi hagyományos
dekorációs készíthetsz. Szoríts a tojásra leveleket, apró virágokat,
csavard harisnyába, kötözd össze jó szorosan a végét és mehet a
forró, hagymahéjas vagy tojásfestékes vízbe. Ha a hagymás
technika helyett a festéket választod, próbálj ki bátran fiatalos,
élénk színeket is, nem kell a piroshoz ragaszkodni.
Készíthettek báránykát
Fakanálból nyuszibábot
Tojásfát

Mozgás

Határozd meg, hogy a dobókocka melyik oldalához milyen
mozgást kell majd végrehajtani annyiszor, ahány szám szerepel a

• a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

kockán. Pl. 1 bukfenc, 2 guggolás, 3 terpeszugrás tapssal stb. 6os dobásnál természetesen újra dobás van. Haladóknál lehet két
kockával is játszani, és ha a szülők beszállnak, még nagyobb lesz
a móka.
Lufi röplabda vagy lufi tollas (testvérekkel)
Fújj fel egy lufit, a gyerekeknek pedig egymásnak kell ütögetniük
anélkül, hogy leesne. Az ütő lehet egy fakanál vagy műanyag
spatula, nem kel, hozzá rendes eszköz.
Labdás/zoknis hoki
Ehhez kell két kisebb kartondoboz kapunak, két söprű és egy
zokni: a cél a másik kapujába lökni a zoknit a söprűvel.
. Pókháló célba dobó
Ragassz fel összevissza alakzatban ragasztószalagot az
ajtófélfára, a gyereknek pedig adj újságpapír-gombócokat, és
próbáljon úgy dobni, hogy a gombóc ráragadjon a pókhálóra.
Kis nyuszi ébredj fel…
https://www.youtube.com/watch?v=D0RAnPtbktU
Zeneovi-jeles napok 2.
https://www.youtube.com/watch?v=PKPkN9lWQow
nyuszi Gyuszi
https://www.youtube.com/watch?v=Gg8hd2tQSYc

