Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: Anyák napra készülés

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.04.26. – 2021.04.30.
A projekt tervezett indító élménye: Anyák napi vershez eszköz készítése
A projekt várható lezáró élménye: Videó felvétel

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Tudják kifejezni érzéseiket játék során.
Értsék meg az ünnep fontosságát. Éljék át az ünnepvárás élményét. Erősödjön érzelmi
kötődésük.
A projekt során megvalósítandó feladataink: Közös játék öröme. Próbálják egymáshoz
igazodva, bátran elmondani az anyák napi verseket, énekeket. Szívesen vegyenek részt
az ajándék készítésben. Érzelmi nevelés, erkölcsi értékek közvetítése, szülői szeretet
elmélyítése.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: tiszta éneklés, memória fejlesztés,
Festési technikák fejlesztése. Gondolkodás, érdeklődés, megfigyelés fejlesztése.
Anyanyelvi és verbális képességek fejlesztése.

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

Munka
jellegű
tevékenységek

• Étkezések során (reggeli, uzsonna)
önkiszolgálásra gyakorlása
• Önálló étkezés gyakorlása, evőeszközök
helyes használata

• Önálló öltözködés – udvari nadrág és cipő
csere
• Öltözőszekrények rendben tartása

Játék
Játék feltételeinek
biztosítása
•

(ötletek a játék
tevékenység
megsegítéséhez,
kiegészítő eszközök
készítése)

•

Mosdó helyes használata

•

Játékok helyes használata, elpakolása és
rendben tartása

•

Az udvari játékok elpakolása használat után

• Udvaron homokozás szabályainak
felidézése
• Formákból homoksüti készítés
• A babaszobában családos szerepjátékok:
főzés, terítés, babasétáltatás, altatás.
• Színek felismerését, koncentrációt,
megfigyelést, szabálykövetést fejlesztő
játék

Külső világ tevékeny
megismerése
• Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek
•

matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

• Tavaszi időjárás jellemzői
• Anyák napi versekben lévő virágokról
beszélgetés, képek nézegetése

• Beszélgetés arról, hogy az édesanyának
mi a szerepe egy családban
• Miért szeretem az anyukámat?
beszélgetés, pozitív érzelmi kötődés
erősítése
• Matematikai tapasztalatszerzés:
• Kisebb-nagyobb fogalmak gyakorlása
• Alacsony-magas fogalomgyakorlása
• Gyerekek, babák összemérése

• Több, kevesebb,
számkörben.
Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
•

drámajátékok

• Mese: A rút kiskacsa

ugyanannyi,

4-es

• Versek: Tordon Ákos: Anyák napi
mondóka
Donászy Magda: Nagyanyónak
Ágh István: Virágosat álmodtam
• Mondókák:

Rajzolás,
festés,
mintázás,

• Anyák napi ajándék készítés
• Szabad festés, rajzolás gyakorlása
• Ember ábrázolás gyakorlása

kézimunka

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás
játékai, feladatai

• Játékos mindennapos testnevelés
foglakozás
• Kirándulás a közeli erdőbe
• 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
• Fő gyakorlat: Kúszás, csúszás, mászás,
egyensúly gyakorlása akadálypályán.
• Játék: Kenguru
Bagoly játék
• Levezetés: lassú járás és hanyatt fekvés
közbeni légzőgyakorlatok

Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc

•
•
•
•
•
•
•
•

Anyák napi énekek gyakorlása
Orgona ága…
Kis kacsa fürdik…szerepcserés énekes játék
Én kicsike vagyok még…
Cifra palota…körjáték
Kicsi vagyok én…párválasztós körjáték
Fehér liliomszál…(ism.) mozgással kísérve
Ritmusérzék fejlesztése, tempóérzékelés
fejlesztése
• Egyenletes lüktetés érzékeltetése változatos
formában

