Tevékenységi tervek

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: Tavaszodik kiskertemben… Madarak és fák napja május 10.
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.május 03-14.
A projekt tervezett indító élménye: Mesélés A büszke tölgyfa
A projekt várható lezáró élménye: Kirándulás a közeli erdőben

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: A gyerekek gyűjtsenek ismereteket, szerezzenek
tapasztalatokat, arról, hogyan működik a természet.
A projekt során megvalósítandó feladataink: Környezettudatos magatartás, természetvédelem. Okokozati összefüggések megláttatása.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:. Figyelem, emlékezetfej., ismeretek bővítése,
kreativitás. szem-kéz-láb koordináció, nagymozgások fejlesztése, szókincs bővítés,

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

Könyvek, képek gyűjtése az aktuális témában
Eszközök előkészítése, elrakása
Távcsövek, nagyítók válogatása, tisztítása
Teremrendezés

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

Külső világ tevékeny
megismerése
• Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek

Versenyjátékok a szabadban
Nyomkeresés az erdőben
Képkirakó
Kiállítás a gyűjtött fa és madárképekről

Madarak és fák napja (május 10.): A több mint 100 éves jeles
nap a Föld napja testvérünnepe, egy újabb alkalom a cselekvésre,
természeti környezetünk megismerésére, védelmére.
Nem véletlen, hogy a madarak mellett a fák is egyre nagyobb
hangsúlyt kapnak ezen a jeles napon. A fák lassítják az
éghajlatváltozást, és számos „szolgáltatással” védik
egészségünket, jólétünket. A madaraknak, mókusoknak,
rovaroknak és sokféle vadonélőnek otthont adó fák minket is
védenek.
Kirándulás alkalmával megfigyeljük a fák törzsét, a
lombozatukat, kéreglenyomatot készítünk papír és zsírkréta
segítségével. Beszélgetünk a madarak, fák életéről, védelméről.
Megfigyeljük a korhadófatörzseket is nagyítóval, hogy mennyi
apró rovar tanyázik bennük.
Madáretetőket kiürítjük, hiszen a megújuló rovarélet mellett már
a növényzet: a fák és a bokrok friss rügyei, levelei és hajtásai, a
friss fűtakaró és a gyepszint virágzó lágyszárúi is kellő
természetes táplálékbázist kínálnak a madaraknak.
Térkép segítségével megkeressük kedvenc fánkat.

• matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

Térbeli tájékozódás, névutók gyakorlása
Ellentétpárok felismerése (magasabb-alacsonyabb, hosszabbrövidebb, sok-kevés stb.)
Számlálás, halmazképzés
Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Mesék: Fésűs Éva: A büszke tölgyfa
Galambos Bernadett: Kéregmanó
Versek:
Magyar népköltés: Mesefa
Sok-sok éve éjszaka,
Nőtt egyszer egy mesefa.
Olyan magas, mint az ég,
Szállt a híre szerteszét.
A csúcsában ült a Hold,
Ágainak udvarolt.
Ámuldozott a világ,
Csodálta a mesefát.
Benedek Elek: Madárfiókák
Egy fészekben öt fióka
Összebújnak édesen.
Messze, messze szól a nóta:
"Mindjárt, mindjárt érkezem!"
Anyanóta, be szép nóta,
Szebb ennél már nem lehet.
Örvendez az öt fióka:
"Jer, jer!" - ez a felelet.
Jön már, jön már az anyóka,
Bogár, hernyó van elég.

Csicsereg az öt fióka:
"Ó de pompás egy ebéd."
Tóth Marianna: Tavaszi szél
Tavaszi szél mókázik,
Kicsi madár nótázik.
Vígan szól a dalocska:
Kisütött a napocska!
Langyos eső csepereg,
Füsti fecske csicsereg.
Tündököl a napsugár,
Nemsokára itt a nyár!
Tóth Marianna: Erdőn, mezőn
Kicsi nyuszi szendereg,
Pázsit selymén hempereg.
Kora reggel, hajnalon,
Bújócskázik harmaton.
Kicsi mókus mókázik,
Ugrándozva nótázik,
Tölgyfa gyönge levele,
Éléskamra fedele.
Erdőn, mezőn áll a bál,
Minden állat odajár,
Bolond gomba kalapja,
Kikandikál tavaszra.
Találós kérdések fákról, madarakról

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Kéreglenyomat készítés az erdőben (papír zsírkréta)
Tavaszi fa festés ecsettel, ujj festéssel
Madárka készítés (vágás, ragasztás, hajtogatás)
Barkácsolás-Fa készítés WC-papír gurigából, kartonból
Gólya csőr hajtogatás
Olló használat gyakorlása

Kirándulás, terepgyakorlatok
Versenyjátékok a szabadban
Futó gyakorlatok terepen
Táncos mozdulatok zenére
Székfoglaló

Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

Mondókák: Madarak voltunk…
Mese, mese mátka…
Fújja szél a fákat…
Énekes játék: Hosszú az erdő…
Mi szél hozott kisfutár…
Hej vára, vára
Kiszáradt a diófa

Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Hallgatag erdő…
(https://www.youtube.com/watch?v=heptctyvaA8&t=32s)
Gryllus Vilmos: Somvirág
(https://www.youtube.com/watch?v=DuqhHvH1t3k)

