Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe:
A víz az életünk része: ültetés, babcsíráztatás. Víz világnapja (március 22.)

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.03.08. - 2021.03.22.
A projekt tervezett indító élménye: Bab ültetés
A projekt várható lezáró élménye: Bab fejlődésének megfigyelése (mit történt a babbal? melyik fejlődött, amelyiket locsoltuk vagy amelyiket nem locsoltuk? – összehasonlítás)

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Tapasztalatszerzés közvetlen
megfigyeléssel. Ismerjék meg és óvják közvetlen környezetünket és vizeinket.
Szerezzenek tapasztalatokat a külső világ felfedezésével. A környezet és a természet
megismertetése, megszerettetése és védelme. Szókincsbővítés, mozgásos és dalok játékok
szabályait értsék meg és tartsák be. Kreativitás, szépérzék fejlesztése.
A projekt során megvalósítandó feladataink: Kreativitás, szépérzék fejlesztése.
Megfigyelőképesség, összehasonlítás képesség fejlesztés, közösségi érzés, érzelmi és
erkölcsi nevelés.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Emlékezetük, megfigyelőképességük
fejlesztése, a beszédértés és a nyelvi kifejezőkészség fejlesztése, az együtt-tevékenykedés
során a társas magatartás, az alkalmazkodás, fejlesztése.

•

Munka
jellegű
tevékenységek

• Étkezések során (reggeli, uzsonna)
önkiszolgálásra tanítása és gyakorlása
• Önálló étkezés gyakorlása, evőeszközök helyes
használata
• Önálló öltözködésre gyakorlása
• Öltözőszekrények rendben tartása
•

Mosdó helyes használata

•

A zsebkendő önálló és helyes használta

•

Játékok helyes használata, elpakolása és
rendben tartása

• Köszönés gyakorlása
• Növények (bab) rendszeres locsolása

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
• Bab ültetés – szem-kéz koordináció,
finommotorika, türelem, együttműködés
fejlesztésére.

• Horgászat – vesszőből font halacskák
horgászása

Külső világ tevékeny
megismerése
• Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek
•

matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

• Bab elültetése nedves vattában, rendszeres
locsolással babcsíráztatás és fejlődése,
ennek folyamatának a megfigyelése.

• Kísérletezés, hogy melyik bab fog
kicsírázni és fejlődni, amelyiket locsoljuk
vagy amelyiket nem.
• IKt eszközökön a bab növekedésének
megfigyelése.

• Megbeszéljük, hogy a víz milyen fontos
szerepet tölt be az életünkbe, miért fontos
az embernek, az állatoknak és a
növényeknek.

• Kísérlet által megfigyelhetik, hogy víz
nélkül a növények sem fejlődnek.
• Mire használjuk még a vizet.
• Milyen vízi állatokat ismerünk.
• Felidézzük, hogy télen mi történik a vízzel
(jégfestéssel
szemléltetjük
is
a
gyermekeknek).
• Matematikai tapasztalatok:
• Űrtartalom mérés különböző méretű
poharakban.
• Több
kevesebb,
ugyanannyi
megtapasztalása játékos feladatokon
keresztül.
• Magasabb,
alacsonyabb
fogalom
gyakorlása.
• Összemérés, összehasonlítás – kihajtott
babok segítségével.
Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok

• Mese: Az égig érő paszuly (népmese) –
mesepárna segítségével

• beszélgető kör
•

drámajátékok

Szutyejev: A kis hajó

• Vers: Megfogtam egy magocskát…
Zelk Zoltán: A kis patak

• Mondókák: Babona, babona…(ism.)
Lassan forog a kerék…(ism.)
Egy üveg alma…(ism.)
Ess, eső, ess…
Rajzolás,
festés,

• Sárkány készítés tojástartóból – krepp
papír ragasztásával és festéssel

mintázás,
kézimunka

• Fekete tyúk készítése papírtányérból

• Palota kiszínezése és hurkapálcikára
ragasztása. Erre fogjuk felfuttatni a
babot.

• Tó festése jégfestéssel (a jég
megfigyelésekor a mélyhűtőben
megmaradt színes jéggel) és színes
halacskák felragasztása.

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás
játékai, feladatai

• Játékos mindennapos testmozgás
• Testnevelés:
- járás körben – jelzésre megállás
- futás körben – jelzésre leülés
- Gimnasztika:
- Lábgyakorlat: szögállás, csípőretartás,
szökdelés
- Kar gyakorlat: kisterpeszállás, balkar
magas-, jobbkar mélytartásban,
malomkörzés előre, majd ellenkező irányba
is.
- Hátgyakorlat: térdelőtámasz, hát
domborítás
- Hasizom gyakorlat: hanyattfekvés, karok
magastartásban, térdek húzása, kar
kulcsolással, majd térd és kar leengedése
kiindulóhelyzetbe.
- Lábgyakorlat: helyben futás, térdemeléssel
- Főgyakorlat: egyéni sorverseny - kúszás,
csúszás, mászás, ugrálás páros lábbal,
békaugrálás, futás gyakorlása
- Játék: Sárkányfogó
Tűz-víz-repülő
Békák a tóba

Levezetés: lassú járás és hanyatt fekvés
közbeni légzőgyakorlatok
Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc

• Én kis kertet kerteltem…mozgással kísérve
• Bújj, bújj zöld ág…kapu tartós játék
• Fehér liliomszál…mozgással kísérve,
szerepcserés játék
• Koszorú, koszorú…(ism.)
• Csicseri borsó…(ism.) guggolós körjáték
• Kis kacsa fürdik…szerepcserés játék
• Esik az eső…
• Ritmusérzék fejlesztése, tempóérzékelés
fejlesztése
• Egyenletes lüktetés érzékeltetése változatos
formában

