Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: ”Gólya, gólya, gilice..!””

A projekt megvalósulásának tervezett ideje:2021.04.07.-2021.04.15.
A projekt tervezett indító élménye: Könyvek nézegetése, költöző madarak felfedezése!
A projekt várható lezáró élménye: „Hogy vagy?- beszélgető kör a zoom felületén!

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: Célunk, hogy a gyermekek tapasztalataikon keresztül megismerjék a
tavasz jellegzetességeit, megfigyeljék, ahogyan virágba borulnak a gyümölcsfák, előbújnak az áttelelő bogarak és
rovarok, megjelennek a békák és hazatérnek a költöző madarak. Feléled, kiújul a természet.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Ismeretek bővítése, rendszerezése, természetóvó magatartás
erősítése, finommotorikus funkciók gyakorlása, önállóságra való nevelés, figyelem, emlékezet fejlesztése.

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

Munka jellegű
tevékenységek

•

Segítség nyújtás a házi és kerti munkák során: pl: reggel
megigazítom a párnámat és összehajtom a takarómat, a játékok
befejezése után, rendet rakok a szobámban, ebéd előtt segítek
megteríteni az asztalt, előkészítem a kerti szerszámokat, részt
veszek a kerti munkákbasn stb….!

Játék

Katica mátrix:

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

https://hu.pinterest.com/pin/355995545528704907/
Békavadászat:

https://hu.pinterest.com/pin/69454019236396337/

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

Az északi féltekén március 21. a csillagászati tavasz kezdete. Ezután hosszabbodnak
a nappalok, a Nap egyre magasabban jár és a felmelegedő napsugarak ereje is egyre
nagyobb.
Ilyen kedvező hatásokra a környezetünk is megváltozik, felfrissül és megszépül. A
virágok bontják szirmaikat a zöld fű között, üde színfolttá varázsolnak mindent,
lassan kirügyeznek és virágba borulnak a gyümölcsfák. A virágzó fák és bokrok
között megjelennek és döngicsélnek a méhek, előbújnak az áttelelő bogara, rovarok,
visszatérnek a költöző madaraink, megjelennek a békák és a pártkereső madarak is. A
sok csoda és varázslat minket is kicsalogat a természetbe. Ilyenkor nagyon sok kérdés
fogalmazódik meg a gyerekekben, segítsünk Nekik, meséljünk sokat a természet
szépségeiről, idézzük fel az előző évek emlékeit is.
Jóslások: Ha a gólya földközelben repül és a mezőn bogarászik, néhány órán belül eső
lesz.

Ha a gólyák tolla az érkezésükkor piszkos, akkor bő termés várható, ha fehér, akkor
viszont szűk esztendőre számíthatunk.
Érdekességek:
https://www.youtube.com/watch?v=zco9X-cf-gI
Találós kérdések:
Háló nélkül halászik,
kéményeken tanyázik.
Elköltözik, ha fázik. (gólya)
Sárból rakott vár a házam,
Reggel, délben, este látom.
Gazdájának háta bársony
Farka villa, hasa vászon. (fecske)
Igaz -hamis: Költözőmadarak
https://wordwall.net/hu/resource/4481643/nyelvtan/k%c3%b6lt%c3%b6z%c5%91madarak
https://wordwall.net/hu/resource/1046105/k%C3%B6lt%C3%B6z%C5%91%C3%A9s-itthon-telel%C5%91-madarak-ovisoknak

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Mese:
La Fontaine mesék: A róka és a gólya
https://www.youtube.com/watch?v=bvAE70cM2SY
Egy nap a róka vendégségbe hívta a gólyát.
A róka ízletes vacsorát főzött.
Amikor a gólya megérkezett, meglepetten nézte a terített asztalt.
A lapostányéron leveses pép gőzölgött, mely ínycsiklandozó illata az egész
szobát betöltötte, ám a gólya hosszú, vékony csőrével sehogyan sem fért
hozzá az ételhez.
Így aztán korgó gyomorral kellett távoznia.
- Köszönöm meghívásodat, hadd viszonozzam - mondta a távozóban lévő
gólya a vendéglátójának.
- Holnap este jöjj el hozzám vendégségbe.
A róka örömmel elfogadta a meghívást. A gólya egész nap sürgölődött a
konyhában, s vacsorája illata talán még a rókáén is túltett. A róka már alig
várta az ízletes ételt, ám a terített asztal láttán most rajta volt a sor, hogy
megdöbbenjen. A gólya ugyanis az
ételt hosszú nyakú edényben tette a róka elé, s jó étvágyat kívánt.
A róka próbálkozott jobbról is, balról is, ám amíg a gólya hosszú csőre
könnyedén befért a szűk edénybe, és jó étvággyal falatozott, addig õ
sehogyan sem tudott az ételhez férkõzni.
Így aztán a róka maradt éhen.

- Róka koma, hát nem ízlik a főztöm ? - incselkedett a gólya. - Ne vedd a
szívedre, hiszen tőled tanultam. A minap megcsúfoltál engem, most rajtad a
sor. Amit velem tettél, csak azt kapod vissza.
Tanulság: "A csalárd viselkedés megbosszulja magát."
Versek, mondókák:
Éhes volt az öreg gólya,
békát fogni ment a tóra.
Ám a béka sem volt rest,
Vízbe ugrott egyenest.
Udud István: A gólya
Én vagyok a Kelep Elek,
kéményeken kelepelek.
Eső esik, akkor ázom,
békát, szöcskét vacsorázom.
Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske
Piros dróton ült a fecske,
piros dróton lila folt,
mert a fecske lila volt.
Ült a dróton egymagában,
ibolyaszín kiskabátban,
lila volt a háta, szárnya,
földre hullott lila árnya,
gyufa-vékony, lila lábon
álldogált a piros ágon,
lila volt a szeme csítja
lila, mint a
lila tinta.
Április volt, jött az este,
meg sem mozdult az a fecske.
Április volt, április,
én hagytam ott végül is.
Lila csőr,
lila toll,
most is ott ül valahol.
Anyanyelvi játékok: Fejezd be a gondolatom:
Csütörtök után jön a péntek, július után…
Szerda előtt van a kedd, szeptember után…

Az embernek háza van, a madárnak…
Ősszel érik a …
Ősszel lehullnak a fákról a…
A pohárból vizet ….
Télen gyakran hull a…
A háziállatok közé tartozik…
Erdőben él a…
Télen általában van rajtam…
A csapból folyik a…
Minden gyerek óvoda után megy…
A nyár után jön az…
Ma kedd van, holnap lesz…
Reggel az ablakon besüt a…
Este kinézek az ablakon és világít a…
Nekem a keresztnevem…
Az én vezetéknevem…
Az anyu anyukája az én…
A nagypapám az apu…
A húgom az nálam…
A bátyámnak én a...
A szagokat érzem az...
Az ízeket érzem a...

Rajzolás,
festés,
mintázás,

Gólya, fecske és kukac készítés:
https://hu.pinterest.com/pin/366339750947173472/

kézimunka

Élményrajzok
Színezd ki és rajzolj: 37.-feladatlap: komplex iránydifferenciálás
kialakítása

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Kistornászok vagyunk mi…
Járás helyben ellentétes kézlendítéssel, majd haladással is: lábujjhegyen, sark
on
Járás: Magas térd/sarok emeléssel, adott jelre guggolás, újabb jelre továbbhal
adás.
Futás: az udvaron, akadályok között, adott jelre jobbra, majd újabb jelre bal
ra kanyarodva.
A gyerekek nagyon szeretik utánozni az állatok mozgását, itt megtehetik, be
mutathatják akadálykerülés közben a:
-Indián szökdelést
-Békaugrást
-Nyusziugrást
-Pókjárást
A labda vezetés és pattintás is nagyon hasznos és jó móka: a kicsik két kézze
l feldobják-elkapják, majd próbálkozhatnak a földre pattintással is.
Középsősök, Nagyok: Labda pattintás, képzeletbeli vonalon járás közben, la
bda vezetés váltott kézzel, majd a jól megérdemelt foci vagy bármilyen kedve
lt labdajáték is mehet!
Szét - össze: ha van otthon sok kislabdátok azokat tudjátok használni, de h
elyettesíthetitek párosított zoknival, plüssel stb: rakjátok dobozba és helyez
zétek az udvar közepére. Anyuka/tesó: a doboz mellé áll, Ő lesz a kidobó, m
egbeszélt jelre nagy sebességgel kidobálja a tárgyakat, a párjának össze kell g
yűjteni és visszatenni a kosárba. Ha a kidobónak sikerül kiüríteni a kosarat,
akkor Ő győz, ha a gyűjtő az ügyesebb és folyamatosan van tárgy a kosárba,
akkor Övé a dicsőség!
A célba dobás is nagyon hasznos tevékenység, próbáljátok ki!
Ugrókötelezés: a lányok kedvenc tevékenysége, de nagyon hasznos játék, ajá
nlom a fiúknak is!
Roller és bicikli: Mindkét eszköz nagy segítségünkre van az egyensúly fejlesz
tésében, aki teheti használja örömmel!
Ezen kívül szabadon lehet fogócskázni, sétálni, trambulinozni és bármilyen
mozgást végezni, fontos, hogy közben jól érezzük magunkat!

Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

Éneklési készség fejlesztése:
Eresz alól fecskefia
https://www.youtube.com/watch?v=_30AOH8AoKc
Kémény tetején kelepel a gólya
https://www.youtube.com/watch?v=GlAN3u0Ik-M
Gólya bácsi, gólya
https://www.youtube.com/watch?v=2oOtXbYgeiM

Fecskét látok
https://www.youtube.com/watch?v=sZARFboSvXY
Megjöttek a fecskék
https://www.youtube.com/watch?v=sZARFboSvXY
Ki kopog, mi kopog
https://www.youtube.com/watch?v=1XNUWCMc5Og
Harkály kopogat
https://www.youtube.com/watch?v=ORBtOXIvOhk
Én kis kertet kerteltem
https://www.youtube.com/watch?v=lkrgKmftKdw
Énekes játék: Gólya viszi a fiát
https://www.youtube.com/watch?v=MVnYbHW8FLs

