Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: Adj, király katonát!

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.03.08-03.16.
A projekt tervezett indító élménye: Könyvek nézegetése a témában
A projekt várható lezáró élménye: Nemzeti jelkép kitűzése az emlékműnél

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: ismerjék meg gyermekeink a magyarság történelmét,
nemzeti jelképeit,
A projekt során megvalósítandó feladataink: magyarságtudatunk erősítése
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: figyelem, emlékezet,ismeretek bővítése,
beszédértés, nyelvi kifejezőkészség, szókincs bővítése, finommotorika, szem-kéz koordináció, értelem.
türelem, érzelmek gazdagítása

Munka jellegű tevékenységek

Nagyok:
Ágyneműhajtogatás, segítségnyújtás az ágyazásban.
Öltözőszekrények, ruhaneműk rendben tartása.
Önkiszolgálás étkezésnél, mosdóhasználatnál, öltözésnél.
Terem és udvarrendezés.
Egyéni megbízatások teljesítése.
Segítségnyújtás a kisebbeknek.
Virágöntözés
Kicsik:
Játék után az eszközök elpakolása.
Önkiszolgálás az étkezésnél (öltözködésben, tisztálkodásban differenciáltan)
Ruhaneműk, cipő tárolása a megfelelő jellel ellátott öltöző szekrényben

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

Külső világ tevékeny
megismerése
•

•

Alapvető környezet és
természetvédelmi
ismeretek
matematikai
tapasztalatok,
matematikai játékok

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Rajzolás,

Különböző mozgások hozzájuk rendelt hangokra
-taps: fél lábon szökdelés egy helyben
-dob: guggolás
-csengetés: kar körzés
˝Aladár mondja”- ha ezt hallod, akkor végre kell hajtani a hozzá kapcsolódó
feladatot
Papucsbújtató
Csavarozó: időre kupakokat rácsavarni pet palackra
Rajzolj, de ne less! (csukott szemmel le rajzolni amit mond vki)
Várostrom(célba dobó)
Adj király katonát!(mozgásos játék)
Nemzeti lobogónk színeivel keresni tárgyakat a csoportban időre
Várépítés papírtéglából
Erő fitoktatás (kitolni a körből a társad)
Nemzeti ünnepünk és története,
Könyvek, képek nézegetése a témában
Magyarság tudatunk erősítése: hol élünk, milyen nyelvet beszélünk, nemzeti
lobogónk színeinek jelentése
Katonák szerepe az országokban, ruházatuk régen, most, fegyverek szerepe
Miből, hogyan épültek a várak, lakóik kik voltak
Nemzeti jelképeink
Magyarország térképének nézegetése, beszélgetés róla
Logikai elemekből várak építése szabadon és megadott formában
Sorminták, vonalminták
Több-kevesebb, hosszabb-vékonyabb fogalmának gyakorlása, szemléltetése
szalagok, építő elemek segítségével
Halmazalkotások színek, formák szerint
Mi történt a hétvégén? – beszélgetőkör
Találós kérdések
Nyelvtörő: Tíz csini csízcsibe csókra csücsöríti a csőrét!
Mese: Benedek Elek: A katona és a szabólegény
Vers: Mentovics Éva: Bátor huszárok
Anyanyelvi játék: Hol hallod?(„k”és „d” hangokat dobbants, tapsolj)
Katonák harca

Huszár készítése wc papír gurigából

festés,
mintázás,
kézimunka
Kokárda készítése vasalható gyöngyből

Párta díszítése lányoknak

Ló és kard készítése hajtogatással

Zászló festése kéz-és ujjlenyomattal (kicsik)
Színezők a témában

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

Nagymozgások a szabad levegőn
Séta a településen

Aki nem lép egyszerre…
Hej vára, vára…
János úr készül…
Azért varrták a csizmát
A jó lovas katonának…
Egyenletes lüktetés érzékeltetése tapssal, dobbantással
Menetelés karmozgással kísérve zenére, nótázva

