Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: Élet a Földön régen
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. 04.07-04.16-ig
A projekt tervezett indító élménye : Találós kérdések
A projekt várható lezáró élménye: Afrikai táncok
A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,:
A gyerekek gyűjtsenek tapasztalatokat, ismereteket (kiscsoport, középső), vagy mélyítsék el meglévő
tudásukat (középső, nagycsoport) a Földbolygó első élőlényeivel kapcsolatban.

A projekt során megvalósítandó feladataink:
A Föld első élőlényeihez kapcsolható tevékenységek, dalok, mondókák felajánlása.

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl.:
Vizuális képességek (finommotorika, téri tájékozódás síkban, színérzék, kreativitás, ollóhasználat,
vágás, ragasztás, festés technikája, szem-kéz koordináció). Gondolkodási képességek (emlékezet,
figyelem, rövid és hosszú távú memória). Matematikai tartalmú tapasztalatok (számlálás, számképek,
formák). Szókincsbővítés, fogalomalkotás, ellentétek. Zenei képességek (ritmusérzék, tiszta éneklés).
Testi képességek (karizom, lábizom, hátizom, egyensúly, tájékozódás térben). Szabálytudat alakítása,
szociális érzék (együttműködés, egymásra való odafigyelés, érzelmi intelligencia, egymás
munkájának elismerése, egymás segítése).

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

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

dobozos tapogató játék (csukott szemmel tapogasd ki)
Tapogatós játék- Az ősembereknek talán nagyobb szükségük volt
arra, hogy minden érzékszervüket használják!
Tapogasd ki a dobozból a tárgyakat!
https://www.youtube.com/watch?v=Ax7ujAm5Gr8
Kísérletezz!
Ha van otthon játék dinoszauruszod, tedd egy nagyobb papír mellé,
oda, ahol a nap éri, és rajzold le az árnyékát:
Reggel,
Délben,
Délután

Változott a dínód árnyéka? Miért?

Labdaiskola – keress egy olyan felületet, aminek a labdát dobhatod.
(falat, kerítést)
A játék lényege az, hogy a feladatsorban a labda elkapása egyre
nehezebb:
1. Először két kézzel a falhoz dobjuk, majd elkapjuk.
2. Falhoz dobás közben tapsolunk egyet.
3. Falhoz dobás közben elől- hátul tapsolunk, majd elkapjuk a
labdát.
4. Falhoz dobás közben gombolygatunk a kezünkkel.
5. Falhoz dobjuk a labdát, majd pattan egyet a földön és
elkapjuk.
6. Egyik lábunkat megemelve, az alatt falhoz dobjuk a labdát,
majd elkapjuk.
Pofozós: gyorsan egyszer, majd kétszer, stb. a falhoz ütjük a labdát,
majd elkapjuk.
Mindegyikből 8 osztály van, vagyis először egyszer, majd egymás
után kétszer, majd háromszor, stb. kell az egyes feladatokat

megcsinálni. Ha többen játsszátok, és ha valaki hibázik, a következő
játékoson a sor.
Készíts egy labirintust az udvaron, vagy az erdőben, az ott található
faágakból kövekből, levelekből, avarból vagy a lakásban, abból,
amiből szüleid megengedik! Vezess rajta végig egy labdát!

Külső világ tevékeny
megismerése
 Alapvető
környezet és
természetvédel
mi ismeretek

Alma és Véda - A Művészet Története Gyerekeknek - 1. A Kőkorszak
https://www.youtube.com/watch?v=NWPo3pTAwPE
Itt meg tudod nézni és hallgatni a dinoszaurusz fajtákat:
https://www.youtube.com/watch?v=dZgpEvdcsII
Azt a paszta! - Érdekességek a sztegoszauruszról
https://www.youtube.com/watch?v=3PLfXDEFWvY
Kísérletezz!
Ha van otthon játék dinoszauruszod, tedd egy nagyobb papír mellé,
oda, ahol a nap éri, és rajzold le az árnyékát:
Reggel,
Délben,
Délután

Változott a dínód árnyéka? Miért?

Dínólakoma

+

Honnan hová!

 matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

labirintus

számok egymás után sorba

Keresgélős

azonosságok, különbségek

Kataminó másképp

Verselés, mesélés

Költészet Napja alkalmából, meghívtuk a gyerekeket az Öregiskola
által szervezett online programra. A kiválasztott mű: Kányádi
Sándor: Mi lennék?

 anyanyelvi játékok
 beszélgető kör
 drámajátékok

Találós kérdések:
Ezen találós kérdések megfejtésével megtudhatjátok az elkövetkező
másfél hét témájának helyszínét, és egyik szereplőjét:
Körbeforog, körbejár, nem szédül el soha már.
Télen fehér, nyáron tarka.(Föld)
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866094&nid=45457
93
És Ő ki lehet?
Majom volt az egyik ősöm, ember meg a másik,
szememen is, arcomon is, kezemen is látszik.
Melegedni tüzet gyújtok, pattintom a baltát,
bölényekkel telis-teli rajzolom a sziklát.
Én vagyok a legerősebb ragadozó állat:
lenyúzom a medve bőrét, abból vetek ágyat,
nyakamba a tigris fogát akasztom én díszül,
barlangomban vacsorára mammutpörkölt készül.
(Gryllus Vilmos: Ősember)
https://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/32831/gryllusvilmos/osember-zeneszoveg.html

+

Versek:
Fazekas Kálmán: A Neandervölgyi Ősember
Hosszú az út énmögöttem, amíg ide értem,
Valamikor Ősemberként a barlangban éltem.
Most is vademberke vagyok, úgy találtam Rátok,
Ott hagytam a barlangomat, iskolába járok.
Meguntam a medvebőrön csontot szopogatni,
A repülő gyíkok között félelemben élni.
Láthatjátok a csontokat magammal is hoztam,
Hogy az ősemberek sorsát ezzel bizonyítsam.
Ezen a kis karneválon Veletek maradok,
Velem együtt ezután is jól tanuljatok!
Itt olvashattok a vers születéséről:
https://vale.blog.hu/2010/01/23/2010_02_01
Csoóri Sándor: Ősember és ősgyereke
Ősember
és
ősgyereke,
amikor még vadász volt,
ki-kijárt
az őserdőbe,
s naphosszat csak vadászott.
Ősember
és
ősgyereke,
ha pontosan célzott,
minden este
hazavitt és
megsütött és
meg is evett egy-két rinocéroszt.
https://www.facebook.com/gyermekversek/photos/cso%C3%B3ris%C3%A1ndor-%C5%91sember-%C3%A9s%C5%91sgyereke%C5%91sember-%C3%A9s-%C5%91sgyerekeamikor-m%C3%A9g-vad%C3%A1sz-volt-ki/397057443779334/
Ifjú László: Ismeretlen szerző
ööööörrrrggghhh
ungabungaungabunga
ungaungaungabung
arrrgghhhhhungabung
bungbungbungerrrgghhhh
(Ez az első fenmaradt versszerű képződmény,
körülbelül, I. e. 30 000 évvel ezelőtt keletkezhetett.
A Magyarországon található Szeleta-barlangban bukkantak rá.)
https://www.poet.hu/vers/166609

Anyanyelvi játék:
Itt meg tudod nézni és hallgatni a dinoszaurusz fajtákat:
https://www.youtube.com/watch?v=dZgpEvdcsII
Próbáld meg kimondani a dinoszauruszok neveit!
Mese
A félelmetes dinoszaurusz
https://kiki-mese.eoldal.hu/cikkek/mesek-diakjaimnak/a-felelmetesdino.html
Gyurmamese: MioMao - A dinoszaurusz
http://mese-tv.hu/gyerekvideo.php?id=MioMao---A-dinoszaurusz
Filmajánló a hűvös napokra:
Jégkorszak
Táncoló talpak

Rajzolás,

+

festés,
mintázás,
kézimunka
Vágós, ragasztós

Barlangrajz 

Ősi barlangrajzok:
A kutatók közül sokan úgy vélik, hogy az ősemberek a vadászat
sikerét akarták elősegíteni a barlangrajzokkal, úgy gondolták ugyanis,
hogy ha az állat képmását legyőzik, az elősegíti a valódi állat elejtését
a valódi vadászaton. „A törzs tagjai a vadászat megkezdése előtt a
barlang rejtett fülkéjében előre megjátszották a vadászatot:
lándzsáikkal és dárdáikkal megdöfködték az elejtendő állatok
képét.”https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/hogyan-es-miertkeszultek-a-barlangrajzok-246805/
Nézd meg, hogyan rajzoltak, festettek az ősemberek, figyeld meg
milyen színeket használtak, majd fesd meg a saját barlangrajzodat,
úgy, ahogy Te szeretnéd.
Az eddig ismert legősibb barlangraj, amelyre Indonézia Celebeszként
is ismert Szulavézi szigetén bukkantak:

https://qubit.hu/2019/12/12/ez-a-44-ezer-eves-vadaszjelenet-azeddigi-legosibb-barlangrajz
Cueva de las Manos : egy barlang Patagónia egyik elszigetelt
vidékén, Argentína déli részén.

India középső részén található Bhimbetka, ahol több mint 600
barlanban találtak őskori falfestményeket.

Ausztrália északi területén található a Kakadu Nemzeti Park, ahol
Ausztrália aboriginál falfestményeinek legnagyobb koncentrációja
látható.Kb. 5000 műalkodást fedeztek fel itt.

Falfestmény az Észak-Spanyolországban található altamirai
barlangok egyikéből, mely az első barlang volt, ahol őskori
falfestményeket találtak.

Forrás:
https://latvanyossagok.hu/10-oskori-barlangfestmeny/

Formálj gyurmából dínó tojást vagy dínót, ha szükséged lenne egy
kis bátorításra, nézd meg hozzá ezt a gyurmafilmet:
MioMao - A dinoszaurusz
http://mese-tv.hu/gyerekvideo.php?id=MioMao---A-dinoszaurusz
Írásmozgás koordináció:

Színező
Színező még: http://szinezovilag.sztarcafe.com/category/abcszinezok-2/d-betus-szinezok/dinoszaurusz-szinezok/

Bábkészítés
Dinó otthon található dobozokból:

Dínó gurigákból:
Kirakhatod a dinoszauruszokat tésztából is:

Vagy fűzz ősember- nyakláncot tésztából

Ha van otthon játék dinoszauruszod, tedd egy nagyobb papír mellé,
oda, ahol a nap éri, és rajzold le az árnyékát:
Reggel,
Délben,
Délután

Változott a dínód árnyéka? Miért?
Kersgélős-tapintós doboz barkácsoló:
https://www.youtube.com/watch?v=Ax7ujAm5Gr8

Mozgás
 a mindennapos
testmozgás
játékai, feladatai

Labdaiskola – keress egy olyan felületet, aminek a labdát dobhatod.
(falat, kerítést)
A játék lényege az, hogy a feladatsorban a labda elkapása egyre
nehezebb:
7. Először két kézzel a falhoz dobjuk, majd elkapjuk.
8. Falhoz dobás közben tapsolunk egyet.
9. Falhoz dobás közben elől- hátul tapsolunk, majd elkapjuk a
labdát.
10. Falhoz dobás közben gombolygatunk a kezünkkel.
11. Falhoz dobjuk a labdát, majd pattan egyet a földön és
elkapjuk.
12. Egyik lábunkat megemelve, az alatt falhoz dobjuk a labdát,
majd elkapjuk.
Pofozós: gyorsan egyszer, majd kétszer, stb. a falhoz ütjük a labdát,
majd elkapjuk.
Mindegyikből 8 osztály van, vagyis először egyszer, majd egymás
után kétszer, majd háromszor, stb. kell az egyes feladatokat
megcsinálni. Ha többen játsszátok, és ha valaki hibázik, a következő
játékoson a sor.
Készíts egy labirintust az udvaron, vagy az erdőben, az ott található
faágakból kövekből, levelekből, avarból vagy a lakásban, abból,
amiből szüleid megengedik! Vezess rajta végig egy labdát!
Tánctanuló videók- Ősi afrikai táncok:
(Neked csak utánoznod kell, válogass kedvedre!)
Five(ish) Minute Dance Lesson - African Dance: Lesson 3: Dancing
on the Clock
https://www.youtube.com/watch?v=Ewqq-3xJFdI
Fiúsabb (Ne ijedjetek meg, az elején csak bemutatják, utána
lassabban megtanítják)
The Great African Take Away: African Dancing
https://www.youtube.com/watch?v=Cq432jKoUQk
Jerusalema by Africana Kids Best Dance challenge | 2021 New
https://www.youtube.com/watch?v=XLjXVGbsYaU

Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

Mondóka:
Az ujjakat egyenként, a hüvelykujjtól indulva, a becsukott ökölből
nyitogatjuk, minden sorra másik ujj jut:
Ez elment vadászni,
Ez meglőtte,
Ez hazavitte,
Ez megsütötte,
Ez az icike-picike mind megette.
Kerekecske-dombocska,
Itt szalad a nyulacska! (itt megcsikizzükaa tenyeret)
https://www.anyalettem.hu/mondokak-es-jatek-az-ujjakkal--cikk
Itt meg is hallgathatod:
Ez elment vadászni | Gyerekdalok és mondókák, rajzfilm
gyerekeknek
https://www.youtube.com/watch?v=pH2Nd2Js2ZM
Énekek:
Süss fel Nap
Meg is hallgathatod:
https://www.youtube.com/watch?v=0Ac3tKl5LTg
Ezt is meghallgathatod:
https://www.youtube.com/watch?v=5BxVjXDBwus
De ezt is énekelheted:
Süss ki napocska
Itt apád, itt anyád
Sót törünk, borsot törünk,
Tökkel harangozunk.
Hold, hold fényeslánc

Tapsolj hozzá, a tapsolást a szájad mozgásával hangold össze.
Próbáld úgy mondogatni, hogy közben minél többféle testrészeden,
vagy felületed érzékelteted a ritmust, (vagy az egyenletes lüktetést,
metrumot). Pl. tapsolsz, dobolsz a combodon, dobbantasz a padlón,
rácsapsz az asztalra, csettintés.

Itt láthatsz egy példát:
Hold, hold fényes lánc - VBT Zeneovi
https://www.youtube.com/watch?v=WohPIiyj0QU
Test ritmushangszer:
Az afrikaiak így zenélnek a testükkel.
Itt megtanítják Neked, próbáld ki:
The Great African Take Away: Body Percussion
https://www.youtube.com/watch?v=Bj9JINeD9qw
Tánctanuló videók- Ősi afrikai táncok:
(Neked csak utánoznod kell, válogass kedvedre!)
Five(ish) Minute Dance Lesson - African Dance: Lesson 3: Dancing
on the Clock
https://www.youtube.com/watch?v=Ewqq-3xJFdI
Fiúsabb (Ne ijedjetek meg, az elején csak bemutatják, utána
lassabban megtanítják)
The Great African Take Away: African Dancing
https://www.youtube.com/watch?v=Cq432jKoUQk
Jerusalema by Africana Kids Best Dance challenge | 2021 New
https://www.youtube.com/watch?v=XLjXVGbsYaU
Zenehallgatás:
Gryllus Vilmos: Ősember
https://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/32831/gryllusvilmos/osember-zeneszoveg.html
A zenét csatolva küldjük!

