Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz

A projekt címe: Édesanyám szeret engem!
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.04.26.-2021.05.07.
A projekt tervezett indító élménye: „Hogy vagy?” beszélgetőkör a csoportban és a zoom felületén!
A projekt várható lezáró élménye: Meglepetés!

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink:
A tavasz egyik legszebb ünnepe az anyák napja.
Május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, éppen ezért fontos, hogy az ünnep előtt sokat
beszéljünk az édesanyák helyéről a családban. Nézzünk családi fotókat, közben megbeszélhetjük, hogy hívják az
édesanyánkat, mi a foglalkozása, hogyan gondoskodik rólunk.
Az anya és gyermek kapcsolata meghatározó, egész életre kiható, ez a kapcsolat egyben a szeretet forrása is. Ezzel
erősíthetjük a szeretet és tisztelet érzését a gyerekekben.
Beszéljünk a nagymamákról is, tudatosítjuk a gyerekekben, hogy ők az apukák és anyukák édesanyja, megérdemlik a
tiszteletet és szeretetet. Készítsünk nekik ajándékot, egy szép rajzot, virágot, sütit…
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: memória fejlesztése, szókincsbővítés, finommotorika, Kéz-láb,
szem-kéz koordináció fejlesztése, differenciált auditív hallásfejlesztés, figyelem fejlesztése, összetartozás erősítése,
csoportkohézió, együttműködés fejlesztése, érzelemek kifejezése, empátiás készségek fejlesztése.

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

Munka jellegű tevékenységek

Játék

•

Anyák napi dekoráció elkészítése

•

Naposi teendők, önkiszolgálás gyakorlása

•

Eszközök előkészítése, elpakolása a tevékenységek során

•

Szabad játék utáni rendszerező elpakolás gyakorlása

•

Kiskertünk gondozása

•

Készségfejlesztő játékok:

•
•

Szív párosító megadott szabály szerint
https://wordwall.net/hu/resource/1723045/any%C3%A1k-napiszivecsk%C3%A9k-p%C3%A1ros%C3%ADt%C3%B3

•

https://wordwall.net/hu/resource/1681740/any%C3%A1k-napip%C3%A1ros%C3%ADt%C3%B3

•

https://wordwall.net/hu/resource/1876487/any%C3%A1k-napiszerencseker%C3%A9k

Játék feltételeinek biztosítása
•

(ötletek a játék
tevékenység
megsegítéséhez,
kiegészítő eszközök
készítése)

•

Külső világ tevékeny
megismerése
•

•

Verselés, mesélés
•

•

Alapvető környezet és
természetvédelmi
ismeretek
matematikai
tapasztalatok,
matematikai játékok

anyanyelvi játékok

•
•

Május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat és
nagymamákat.
Anyák napja családi ünnep, éppen ezért folyamatosan
beszélgetünk a családról, családi fotókat nézegetünk.
Készülődünk az édesanyák, nagymamák köszöntésére.
Megbeszéljük, kinek, hogy hívják az édesanyját, nagymamáját,
hogyan gondoskodnak róluk? A gyerekek, hogyan, miben tudnak
segíteni, kedveskedni stb…?

Fésűs Éva: Májusi mese
Dudás Eszter: Anyák napjára
Két kis kezem összerakom

•
•

beszélgető kör
drámajátékok

•

•

•

Amit rejt, azt neked adom
Virágot szedtem most vele,
Szeretettel szőttem tele.
Köszöntelek drága…. (anya, mama)
Neked szól a madár dala!
Kányádi Sándor: Két kis kezecske
Két kis kezecske, dolgos,
Akár egy fecskepár, szorgos.
Röppennek, sosem restek,
Egész nap tesznek-vesznek!
Este szelíden szállnak,
Nyakába Édesanyának.
Tordon Ákos: Anyukám
Anyukám, anyukám, találd ki,
Hogy az én nagy kincsem ugyan ki?
Ki más is lehetne, ha nem te.
Ültess hát, gyorsan az öledbe.

Donászy Magda: Anyák napjára
Úgy repültem, mint a madár!
Pedig szárnyam sincsen.
Virágot is hoztam Neked!
Pedig kertem sincsen.
A szeretet az én szárnyam
Szívem az én kertem.
Anyák napján köszöntelek,
Édesanyám, lelkem!

•

•

Donászy Magda:Nagyanyónak
Édes-kedves Nagyanyókám, anyák napja van ma!
Olyan jó, hogy anyukámnak is van édesanyja.
Reggel mikor felébredtem, az jutott eszembe,
Anyák napján legyen virág, mind a két kezembe.
Egyik csokrot neked szedtem, odakünn a réten,
Te is sokat fáradoztál évek óta értem.
Kimostad a ruhácskámat, fésülted a hajamat,
Jóságodat felsorolni, kevés lenne ez a nap.
Köszönöm, hogy olyan sokat fáradoztál értem,
És, hogy az én jó anyámat felnevelted nékem!
Nyuszi Péter: Az anyák napi pite

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

•
•
•
•

Fejezd be a gondolatom…. (Kommunikáció, szókincs, memória
fejlesztése)
Milyen az én anyukám? Pl: Az én anyukám a legkedvesebb a
világon! Legtürelmesebb! Legszebb! Legkitartóbb!....
Mond el az anyukádnak, hogy mit szeretsz benne a legjobban!
Gondolj egy közös emlékre és azt meséld el!

•

Mondj három dolgot, hogy miért különleges az anyukád!

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

https://www.youtube.com/watch?v=3-7shy-Zmmc
https://hu.pinterest.com/pin/404901822754615372/
https://hu.pinterest.com/pin/540502392782742181/

Mozgás
•

a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

•
•
•

Séta, kirándulás
Sorversenyek
https://hu.pinterest.com/pin/63191201010105143/

Ének, zene,

Anyák napi köszöntő dal

énekes játék, gyermektánc

https://www.youtube.com/watch?v=P2Y1sK0SeuQ
Orgona ága
https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s
Én kicsike vagyok
https://www.youtube.com/watch?v=NpeEJr08Usw

Búba ének
https://www.youtube.com/watch?v=Tt1oqmQRh0s
https://www.youtube.com/watch?v=D-a5H9y0WjI
Ispiláng, ispiláng

https://www.youtube.com/watch?v=PtP9v7ux8rk

Fésűs Éva: Májusi mese
Dönci, az icipici sün gondterhelten ballagott a májusi napsütésben. Jobbról is, balról is virágok
mosolyogtak, gyíkocska ragyogó szeme csillant, és fénylett a bogarak fekete háta, amint a fűszálakon
hintáztak. Mindenütt fény – csak a sün orra alatt árnyék.
Mert lógatta, bizony! Annyira lelógatta, hogy Brekuci, a kis levelibéka rákiáltott a fűzfaágról:
– Vigyázz, hékás, mert belebotlasz az orrodba!
– Nem vagyok hékás, hanem idei sün! – borzolta fel magát Dönci.
– Le-he-tet-len! - brekegett mókásan Brekuci. – Idei sünnek még nem lehet ekkora bánata.
– Nekem van! – mondta Dönci komoran.
Erre már odaugrott mellé a barátságos kis béka, és együttérzően tudakolta:
– Hol szerezted?
– Útközben.
– Rettenetes!
– Az bizony. És most nem tudom, mit tegyek.
– Oszd meg velem.
– Mit?
– Hát a bánatodat. Akkor neked csak a fele marad.
– Jó, de attól még nem lesz meglepetése a mamámnak. Brekucinak felragyogott a szeme:
– Ó, hát te ilyesmiben sántikálsz?
– Nem sántikálok, hanem egész rendesen ballagok.
– Jaj, hát ez csak amolyan szólásmondás! Meglepetésen töröd a fejed, igaz?
– Már nem töröm. Már kitaláltam.
– Akkor meg mi a baj?
– Mégsincs meglepetés.
– Ez érdekes!
– Nem érdekes; ez borzasztóan szomorú – mondta az icipici sün, nagyon elszontyolodva. – Pedig volt öt
szem ropogós májusi cseresznyém!
– Hol vetted?
– Rigó bácsinál.
– Finom ajándék!
– Én is azt hittem. Ahány csiga csak volt a zsebemben, mind odaadtam érte. Feltűztem őket a tüskéimre, és
igyekeztem hazafelé, amikor szembejött velem egy nyúl. Megállt, és azt mondta: – A cseresznye mindig
kukacos. Sokkal jobb a hónapos retek.
– És te?
– Bementem a mezei önkiszolgálóba, és elcseréltem a cseresznyét hónapos retekre.
– Ezért búsulsz? Hiszen annak is biztosan örülni fog az anyukád.
– Nem fog, mert aztán találkoztam egy egérrel. Az is megállt, nézte, hogy mit viszek, és megcsóválta a fejét.
– Minden retek pudvás! Százszor jobb a tavalyi dió!
– Szerencsére ott ugrált a közelben egy mókus, aki még sohasem kóstolt retket, és szívesen cserélt velem.
– És hol a dió?

– Találkoztam egy borzzal is. Megállt, és nagyon komolyan intett: – Fiacskám, jegyezd meg, hogy a tavalyi
dió mind avas. Egy fürjecsketojás sokkal többet ér!
– Fogtam hát, s elcseréltem a diót a sarki menyétnél egy fürjtojásra.
– Itt az icipici sünnek már kezdett lefelé görbülni a szája.
– Kivel találkoztál még? – sürgette Brekuci.
– A rókával! – bökte ki Dönci.
– Csak nem bántott a beste?
– Dehogy! Nagyon barátságos volt. Azt mondta, okos süngyerek vagyok, de mielőtt átadom, jól nézzem meg,
hogy nem záp-e belül ez a fürjtojás.
– No és?
– Megnéztem! – bőgte el magát az icipici sün. – És most már semmit sem tudok venni az anyukámnak
helyette, mert egy fia aprócsiga sem maradt a zsebemben!
– Ne sírj, no! – vigasztalta Brekuc. – Ajándékot nemcsak vásárolni lehet, hanem készíteni is.
– Miből?
– Például fűből és szalmaszálból. Mindjárt megmutatom, hogyan kell belőlük kosárkát fonni.
Leült egy békarokka tövében, és munkához látott. Dönci csak nézte, nézte, és egyre jobban felderült a képe.
– Taníts meg rá engem is! – ujjongott. – Hadd csináljam én is!
Brekuci hagyta, és ha a pici sün ügyetlenkedett, türelmesen kibogozta a fűcsomót, kijavította a hibát. Olyan
szorgalmasak voltak, hogy déli harangvirág-kondulásra elkészült két takaros, kerek kosárka.
– De szépek! – lelkendezett Dönci. – A mamám biztosan nagyon fog örülni. Köszönöm, hogy segítettél,
Berci, de mondd csak, miért csináltunk két kosarat?
Brekucinak örömében fülig ért a szája, úgy válaszolta:
– Mert én is szerzek meglepetést az én anyukámnak!
– Érdekes – mondta az icipici sün –, én eddig mindig csak az enyémre gondoltam, de akkor most a te anyukád
kosarát is teleszedem virággal!

