Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz

A projekt címe: Húsvét

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.03.23. – 2021.03.31.
A projekt tervezett indító élménye: Séta a faluban, barkaágak és aranyeső ágak gyűjtése
A projekt várható lezáró élménye: Húsvéti ajándékok keresése

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Az identitás, a magyar néphagyományok
és népszokások megismertetése, ápolása. Ünnepi hangulatkeltés, a közös készülődés
örömének átélése. A sokoldalú tapasztalatszerzés, a cselekedtetés során az ismeretek
elsajátítása.
A projekt során megvalósítandó feladataink: A gyermekeket felkészíteni az ünnepre.
Nyelvi kifejezőkészség fejlesztése, gazdagodjon verbális kifejezőképességük, belső képi
világuk, fantáziájuk az irodalmi élmények által. Közösségi érzés fejlesztése.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: közösségi érzés fejlesztése, figyelem,
képzelet, kreatívitás és szépérzék fejlesztése. Szókincsbővítés, értelmi képességek
fejlesztése, matematikai készségek fejlesztése.

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a
megvalósítás: -

•

Munka
jellegű
tevékenységek

• Étkezések során önkiszolgálásra tanítása és
gyakorlása
• Önálló étkezés gyakorlása, evőeszközök
helyes használata
•

Mosdó helyes használata

•

A zsebkendő önálló és helyes használta

•

Játékok helyes használata, elpakolása és
rendben tartása

•

Az udvari játékok elpakolása használat után

• Közös sütés-főzés, húsvéti készülődés
•

Közös tojás festés

Játék
Játék feltételeinek
biztosítása
•

(ötletek a játék
tevékenység
megsegítéséhez,
kiegészítő eszközök
készítése)

• Szabad játék feltételeinek biztosítása
• Szabad levegőn való játszás
feltételeinek biztosítása
• Séta a faluban és a patakparton
• Memória játék

•

Külső világ tevékeny
megismerése
• Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek
•

matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

Nyuszis társasjáték – Lotti Karotti

• Beszélgetés a húsvéti népszokásokról,
néphagyományokról
• Tojásfestés története és – Ostara germán
istennő legendája
• Komatál küldés jelentősége – célja a
barátság megpecsételése ajándék cserével,
mi található a komatálon.
(kalács,
tojás, sonka, sütemények)
• Húsvéti étkezési szokások – miért
eszünk sonkát (nincs vallási oka,
tavaszra érik meg a hagyományos házi
sonka), tojást (újjászületés jelképe) és
kalácsot (ünnepi kenyér).
• Húsvéti állatok jelentősége – bárány,
nyúl, kiscsibe, kacsa
• Locsolkodási szokások megismerése
• Matematikai tapasztalat szerzés:
• Húsvéti állatok összehasonlítása – pl.
hány lába van?
• Tojás alakú kirakó – rész-egész viszony
gyakorlása, alaklátás fejlesztésére

• Színes tojások válogatása
halmazalkotás gyakorlására.

Verselés, mesélés

• Mese: Zelk Zoltán: A három nyúl

• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
•

drámajátékok

Mészöly Miklós: Kerekecskedombocska
• Vers: Bukovszki Erika: Húsvét
Devecsery László: Nyuszi-játék
Csukás István: Nyuszi mese
• Mondókák:
- Nyuszi fülét hegyezi…mozgással
kísérve (ism.)
- Erdő szélén házikó…(ism.)
- Hadd nézzek a tenyeredbe…Ölbéli
játék
- Egy nyuszi a réten…mozgással
kísérve
- Parton ül a két nyúl…
- Ákom-bákom, berkenye…
- Úgy viruljanak a lányok…
- Szürke bundás kicsi
nyúl…ujjmozgató

–

Rajzolás,
festés,

• Húsvéti tojás nyomdázása parafadugó
segítségével

mintázás,
kézimunka

• Nyuszi ujjbáb készítése

• Nyuszi készítése papírgurigából

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás
játékai, feladatai

• Játékos mindennapos testmozgás
• Testmozgás a szabad levegőn
• Kirándulás a környező erdőnkben

Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc

•
•
•
•
•

Nyuszi ül a fűben…mozgással kísérve
Nyuszi Gyuszi fekszik…mozgással kísérve
Hová mész te kisnyulacska?...
Komatálat hoztam…körjáték
Koma, koma…kiolvasó, kifordulós páros
játék
• Dallamfelismerés…furulya segítségével
• Dallambújtatás – belső hallás fejlesztésére.

