Projekt címe: Kék bolygónk !
A projekt megvalósulásának ideje: 2021. Április 19-23.
A projekt célja: A természet szépségeinek megláttatása, a természet iránti tisztelet a megóvás iránti
érdeklődés kibontakoztatása. Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedés formák kialakítása,
amelyek meghatározók a természet és az ember által létrehozott környezettel való harmonikus
kapcsolat megőrzésében. Beszélgessünk a földről, a bolygónk életéről, a szükséges életfeltételekről.
A projekt során kiemelt feladataink: Motivációs bázis szélesítése, feladattudat-feladattartás
fejlesztése. Gondolkodási folyamatok rövid és hosszútávú memória támogatása, felmérése a játékos
feladatok által.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek: A természet már jó ideje beköltözött hozzánk,
szeretnénk a része lenni, megtudni róla minél többet, ugyanakkor fantáziavilágunkon, meséinken
játékainkon keresztül érzelmileg közelebb kerülni hozzá.
Munka jellegű tevékenységek:
Fa és virágültetés a kertben, közösen a családdal. Minél több időt töltsünk a szabadban.
Kertészkedjünk, akinek már a két hete elültetett babja, vagy kukoricája elég nagy akár ki is ültetheti.
Süssünk, főzünk együtt. Palacsinta sütés, tészta gyúrás földgömb készítés. Az óvodai kiskertben
ültetün, virágládáinkat virágokkal rakjuk tele.

Játék (ötletek a játék tevékenység megsegítéséhez, kiegészítő eszközök készítése.) Térkép
követésével színes kavicsok után kutatunk. Ha megtaláltuk a szépen elültetett virágaink mellé
helyezzük. A Földünk ábrázolása, és térbeli berendezése (szétvagdosott képek összeillesztése.) Főből
kisebb-nagyobb fészkeket készítünk abba helyezünk színes köveinket amit mi festettünk le.
Számláljuk megbecsüljük, melyikből fér be több-kevesebb. Kérdezz-felelet játék: PL: Hova dobjuk a
műanyag palackokat? Mi működhet a nap energiájával? Mivel közlekedjünk, hogy a földet ne
szennyezzük?

Külső világ tevékeny megismerése (Alapvető környezet és természetvédelmi ismeretek,
matematikai tapasztalatok, matematikai játékok.)
Tapasztalatot gyűjtünk arról, hogy a föld miként újul meg újra és újra. Megfigyeljük megtapogatjuk a
füveket, a fák leveleit, visszaemlékezünk, hogy ősszel és télen milyenek voltak. Összehasonlítjuk
életerejüket és igyekszünk levonni a logikus következtetéseket a természet rendjére, változására
vonatkozóan.
A földünk gyümölcseit fogyasztjuk minden délelőtt, most vehetünk egy almát felezzük és
negyedeljük. Osztályozzuk szín méret és súly szerint 3 kosárba. Színes köveink kavicsaink amit már
lefestettetek, tenyerünkbe mérjük össze, hogy melyik a nehezebb és a könnyebb.
Nagycsoportosoknak térirányok gyakorlása (alá, fölé, jobbra, balra, mellé) a színes kavicsokkal.

Verselés, mesélés anyanyelvi játékok beszélgető kör:
A föld meséje- Család Világ a forrás
A nap meséje -gyerekmese, mese gyerekeknek (Ceumed)
Mese a napról (Lapp népmese)
Lola meséi-Kukasziget és palackpulcsi Mese TV
Az aranymadár (népmese)
Benedek Elek: A rózsanevető királykisasszony

Találós kérdések: A napról, földről, csillagokról ( youtube)

Donászy Magda: Anyák napján
Tavaszodik, kis kertemben
kinyílik a tulipán.
Ragyognak a harmatcseppek
anyák napja hajnalán.

Kinyílott a bazsarózsa,
kéknefelejcs, tulipán.
neked adom anyák napján,
édes-kedves anyukám.

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka:
Időjárás óra készítése kartonpapírból.
Nyomdázás lufival kék bolygónk.
Kavics festés.
Papírtányérra földünk festése.

Közösen, tenyérnyomat nagy papira.
Föld virág (szívószál, színes papír, torta papír, felhasználásával )

Tojástartóból fa készítése.
Tépés színespapír felhasználásával a mi bolygónk.
Űrrepülő wc papír gurigából. (Festés, tépés, ragasztás)

Feladatlapok: Szelektív szemét gyűjtés, tavaszi munkák, labirintus.

Színezők, vonalvezetés

Egészségfejlesztő testmozgás a mindennapos testmozgás játékai, feladatai)
Bottal mozgunk, bottal mozgatjuk át karunkat, emelve, leengedve, nyújtva behúzva mindenfelé,
változó tempóval. Boton ugrunk át a talajon előre háttal ugrás közben fordulattal, botot ugrunk egyre
magasabban emelve, majd át is bújunk alatta, ami viszont egyre alacsonyabb lesz. Bottal terelgetünk
kisebb méretű labdát, vagy diót. Célba dobó játék az udvaron.
Kisebb nagyobb párnával egyensúlyozunk a hátunkon, vállunkon, fejünkön, hasunkon, talpunkon,
miközben igyekszünk megtartani egyensúlyunkat is, mert olykor egy lábon, vagy billegős módon
három alátámasztási felületen állunk (1 láb-két kar)

Ének zene, énekes játék, gyermektánc:
Mondóka: Fű, fű, fű… Szita, szita, sűrű szita….
Napcsalogatók (Süss fel nap…Süss ki napocska…)
Bújj, bújj zöld ág….
Orgona ága…
Ültem ringó kis ladikon….
Koma tálat hoztam….
Én kis kertet ….
Készségfejlesztés: Ritmusvízhang (Amit tapsolok visszatapsolják a gyerekek) Nagyobbaknak lehet
több ritmust is visszatapsolni.
Zenehallgatás: Reggeli harmat kelti a lepkét. youtube
Vivaldi: Tavasz

