Tevékenységi tervek

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: Meseerdő
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.március 22-26.
A projekt tervezett indító élménye: Kedvenc mesék olvasása
A projekt várható lezáró élménye: Mesefa készítés

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: A gyerekek minden nap részesüljenek a mesehallgatás
élményében. A mese hat a gyermek egész személyiségfejlődésére.
A projekt során megvalósítandó feladataink: Meséljünk minden nap fejből, képeskönyvből, képekről.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Figyelem, emlékezet, ismereteik bővítése,
beszédkészség fej., szókincsbővítés, szem-kéz koordináció, nagymozgások gyakorlása,
terepgyakorlatok

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

Játékok elrakása
Segítségnyújtás kisebbeknek, felnőtteknek
Egyéni megbízatások teljesítése
Ruhák hajtogatása, elrakása
Kertészkedés
Könyvespolc átrendezése

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

Társas játék
Gyurmázás

Karkötő, nyaklánc fűzés
Főzzetek közösen
Rakjatok ki puzzle-t

Memória játék
Játszunk bábszínházat
A bábjáték nem csak egy kellemes időtöltés, ahol jókat lehet mókázni,
kacagni, de olyan tevékenység is, ahol sokat lehet tanulni. A bábokkal
történő mesedramatizálás, verselés, énekelgetés kiemelkedően fejleszti a
gyermek beszédkészségét. A bábjátékban mozgás és szó
egybekapcsolásából alakul ki a játék, ez a két tevékenység fejlesztő
hatással van a gyermek szem-kéz mozgásának összerendezésére és a
beszédkészség fejlesztésére.

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

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

A meseolvasás, nevetés, játék-a közösen végzett tevékenységek
életre szóló nyomot hagynak a gyerekek lelkében. Ezek az
élmények nagyon fontosak a gyerekek belső fejlődése számára. A
mesébe ágyazott mondóka, vers ritmikussága biztonságérzetet ad
nekik segítik a beszédfejlődésben.
A gyerekek imádják a varázslatot, a csodákat és hisznek is
bennük. Egy jól sikerült varázsigével sok gyerkőcbaj, nyafogás
vagy félelem kezelhető. Így nincs más dolgod hátra, mint, hogy
feltöltsd varázsige tárad, csemetéidhez legjobban illő
varázsigékkel, mondókákkal, mesékkel.
A héten egy meseerdőt varázsolunk. Gyűjtsétek össze
kedvenc meséiteket. Rajzoljatok mesefát és a mesékből a kedvenc
részeket, gyűjtsétek össze, hogy az oviban együtt megnézhessük.
A gyerkőcök kedvenc meséit bátran játsszátok el, bábozzatok!!!

Kedvenc meséim a meseerdőből. Ezen a fán katicás mesék
gyűltek össze.
Üveges Szilvia: A fűszál és a katica
Boldog Daniella: A katicabogár pöttyei
Rumi Ágnes: A tizenegy pettyes katicabogár
Versek: Galambos Bernadett: A katica bánata
Lovas Gábor: Katica altató

A katica bánata
A kis Kati, Kati bogár,
kinyitotta szárnyát,
reggeli nap csillogtatta
szép piros kabátját.
Illegett a rozmaringnak,
várta a fű bókját,
és amikor elszállt volna…
nem találta foltját.
„Ilyen szégyent! Tegnap mostam!
Lefújta a szellő?
A hetedik kis pettyemet
hol rejti az erdő?”

Szaladt ide, futott oda,
nem lelte a pettyét,
hogyha holnap megtalálod,
vidd el neki hírét!
Megörül majd, s meghív téged
katica vendégnek,
s vigyél neki egy-két pettyet
hátha kell szegénynek!

Katica altató
Hol alszik a katica?
Erdőben, mezőben
Megpihen a falevélen,
Elbújik a fűben.
Egész nap csak repdesett,
Fáradt már a szárnya,
Megmossa a pettyeket,
Könnyű lesz az álma.
Ott alszik a katica,
Erdőben, mezőben
Hintázik a levélen,
Álmodik a fűben.

Mesefa

Sok-sok éve, éjszaka
nőtt egyszer egy mesefa.
Oly magas volt, mint az ég.
Szállt a híre szerte szét.
A csúcsában ült a Hold,
ágainak udvarolt.
Ámuldozott a világ
csodálta a mesefát.
Zúgott-zengett az a fa,
múlhatatlan moraja.
Mesét mondott szűntelen
a végtelen éjeken.
Szólt a mese csodamód,
bűvölte a hallgatót.
Akit útja arra vitt,
nem felejti szavait.

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

Katicás forgó
Katica társas készítés
Katica nyomdázás parafadugóval
Mesefa rajzolás (zsírkréta, színesceruza)
Képek kedvenc meséimről

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás játékai,
Akadály pálya
feladatai

Bújócska
Versenyfutás

Labdázás
Ugró iskola
Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

Gryllus Vilmos: Maszkabál - Katicabogár

https://www.youtube.com/watch?v=rMSUBObMKBo&t=61s
Nagy Bandó András - Bogárdi Alíz: Pöttyös katica

https://www.youtube.com/watch?v=eTvPYvc8fp0

