Tevékenységi tervek

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: A kék bolygó A föld napja április 22.
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.április12-23.
A projekt tervezett indító élménye: Képek, könyvek nézegetése
A projekt várható lezáró élménye: Kirándulás a közeli erdőben

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: A föld, mint élő környezet megismertetése, ahol
emberek, állatok, növények élnek.
A projekt során megvalósítandó feladataink: A környezet védelem fontossága, földünk védelme.
Környezettudatos magatartás megismertetése, ok-okozati összefüggések megláttatása
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:. ismeretek bővítése, figyelem, emlékezet fej.,
szókincsbővítés, kreativitás, nagymozgások fejlesztése, terepgyakorlatok, csoport kohézió

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a
megvalósítás: Munka jellegű
tevékenységek

Teremrendezés
Segítség nyújtás kisebbeknek, felnőtteknek
Gereblyézés, apró ágak, kövek összegyűjtése
Szobanövények ápolása
Magaságyás kialakítása, növények ültetése. gondozása
Távcső, nagyító tisztítása

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

Versenyjátékok a szabadban (árok ugrás, versenyfutás, egyensúlyozás
köveken, fatörzsön stb.)

Nyomkeresés az erdőben

Ismerkedés a földgömbbel
A Föld gyermekei puzzle kirakása
Barchóba
Távcső, nagyító használata
Fejlesztő játékok:
Földrengés-(székfoglaló)
Föld, víz, levegő-(A gyerekeknek aszerint kell mondani egy állatot,
hogy melyik, hol él)
Állathangok felismerése, utánzása

Külső világ tevékeny
megismerése

A tavasz a legszebb évszak. Ilyenkor a természet újjászületik,
életre kel. A kertekben rügyeznek a fák, virágoznak a tavaszi

• Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek
• matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

virágok, és csodálatos látványt nyújtanak. A madarak is egyre
többen vannak, és egyre hangosabban csiripelnek.
Ha tehetitek, sétáljatok, kiránduljatok sokat a természetben,
engedd, hogy megtapasztaljon mindent a maga valóságában:

másszon fára, hemperegjen a fűben,
vizsgálja meg a hangyákat a fatörzsön, reptessen az ujján
katicát! Mindezek közben tanítsd meg arra is, hogy ne bántsa a
kis élőlényeket, ne tépjen le minden virágot, ne tördelje le a fák
ágait!

Föld napja április 22. környezetvédelmi ünnep. Célja, hogy
minden ember lelkiismeretét felébressze az egész Föld
veszélyeztetettsége iránt.
dr. Szent Györgyi Albert szavait idézve:
„A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember
léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a
természettel…”
Beszélgessünk a gyermekekkel a jeles dátumról, a
környezetvédelemről, a veszélyeztetett állatokról, növényekről.
Szépítjük óvodánk környékét fa-és virágültetéssel.
Magaságyásunkban zöldséget, fűszereket, gyógynövényeket
ültetünk.
Megnézzük a szelektív hulladékgyűjtőt, megbeszéljük, hogy
miért van rá szükség, majd gyakoroljuk a használatát.

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Megismerkedünk Glóbival a kis kék bolygóval és történeteivel.
Mese: Pászti Amina: Glóbi kalandjai
Móra Ferenc: A nyughatatlan méhecske

Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje

Lola meséi-Kukasziget és palack pulcsi
Versek:
Szekér Zsuzsa: Föld napja
Ma van a Föld napja,
fogd meg a kezem,
emeld jó magasra,
én is ezt teszem.
Örüljünk a Földnek,
ne gyötörjük agyon,
szeressük, óvjuk,
vigyázzunk rá nagyon.

Birta Erzsébet: Ha nagy leszek
Ha nagy leszek, erdész leszek
védem a fát, s a réteket.
Védem a szép virágokat,
erdőszéli királyokat
Erdő , mező sok lakóját,
mókust, farkast, őzet, rókát.
Megvédem a hűs vizeket,
folyót, tavat, tengereket.
bálnát, harcsát, gyors pisztrángot,
kecskebékát siklót, rákot.
Bevarrom az ózon lyukat,
Föld mélyébe fúrok kútat.
Vigyázok az anyaföldre,
Ha rámbízzák nem megy tönkre.
Megszépül a földi élet,
ami élő, téged éltet.

Péter Erika: Kibújócska
Rajzolás,

Glóbi a kék bolygó papírmaséból (újságpapír, tapéta ragasztó,

festés,
mintázás,
kézimunka
lufi, festék)
Olló használat gyakorlása (újságpapír felvágása)
Dobozházak, fa, terepasztal készítés (WC-papír, dobozok,
színespapír, festék, ragasztó)

Tavaszi fa készítés (fa-kéz ill. alkar lenyomat, virágok -ujjfestés
a kicsiknek)

Gyurmázás (sólisztgyurma, gömbölyítés, sodrás, lapítás)

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Labdázás
- Párok egymásnak gurítják ill. dobják a labdát
- labda pattogtatás

Lengő tenisz
Köss faágra egy teniszlabdát a gyerekek imádják
ütögetni

Ugróiskola
aszfalt krétával rajzoljatok a járdára, kocsibeállóra,
rossz idő esetén a szobában is elkészíthetjük, csak egy kis
szigetelőszalagra van szükség.
Táncos mozdulatok zenére
Séták, kirándulások
Futások tempó váltással, akadályok kerülgetésével
Fogó játékok
Terep gyakorlatok
Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc
Mondókák: Ipiapacs kikelet…
Ipiapacs kikelet,
bújócskáznak a rügyek.
– Nem találsz meg, ágba bújtam,
egész telet átaludtam.
Ipiapacs, egy, két, három,
jövök, csak a tavaszt várom!

Badacsonyi rózsafán…
Cini, cini, muzsika…
Énekes játékok: Bújj, bújj zöld ág…
Fehérliliom szál…
Én kis kertet kerteltem…
Somvirág….
https://www.youtube.com/watch?v=DuqhHvH1t3k&t=21s
Tavaszi szél…..
https://www.youtube.com/watch?v=BrFth-wZjRw

