Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz

A projekt címe: Tavaszi zsongás
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.Április 12.-16.
A projekt tervezett indító élménye: Erdő készítése a szoba közepén kockákból, kék anyagból, patak
készítése, papír tulipánok elhelyezése.

A projekt várható lezáró élménye: Kirándulások a csörgedező patakhoz, az erdőbe, hegyre fel és le
csodáljuk az ébredező természetet.

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink: A tavaszi természet megfigyelése, az
évszak és öltözködés közötti összefüggések felismerése, ismeretek bővítése. Mélyebben fogunk
megismerni és játékaink középpontjába helyezni.

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Türelem, matematikai képességek, rész-egész
szintézis, rövid távú és hosszú távú memória, finommotorika, fantázia, koordinációs képességek,
eszközhasználati praktikum. Kreativitás, kézügyesség, emlékezet, figyelem, ritmusérzék,

szókincsfejlesztés, türelem tolerancia fejlesztése, kezdeményező készség, fogalomismeret,
tájékozottság fejlesztése, térbeli alkotó tevékenységek gyakorlása.

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a
megvalósítás: • Fa kockákból erdőt építünk, kék anyagból patakot.

Munka jellegű
tevékenységek

• Ültetett virágainkról gondoskodunk / locsoljuk friss
vízzel/
• Csíráztatunk, babot, búzát, zsályát, ha az idő engedi
kiültetjük a kiskertbe.

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

• Patakot készítünk kék selymekből, kockák segítségével
erdőt, állatokat, növényeket helyezünk el.
• Memória játék / tavaszi képekből/ barka, százszorszép,
katica, méhecske, játszint /
• Miből van sok? Feladatlap: krókusz és ibolya virág.
• Rajzolj annyi pöttyöt a csokrok alá, ahány virágból áll.
• Tavaszi sudoku

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

• Miből tudhatjuk, hogy tavasz van? Meleg az idő erősebben
süt a Nap. Már nem kell felvennünk téli kabátot, bélelt
nadrágot, kesztyűt, csizmát.
• Nőnek a fákon a levelek, zöldebb a fű.
• Kibújnak a színes virágok, krókusz, tulipán, jácint, ibolya,
százszorszép.
• Előbújnak a rovarok, bogarak (lepkék méhek ,
katicabogarak)
• Megkezdődnek a kerti munkák: gyomlálás, metszés, vetés,
fűnyírás

• A három pillangó / ism / gyermekkucko.blogspot.com

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

• Mese a fákról/ új /
• Az aranytulipán / új /
• Méhek a vonaton / új/
• Fésüs Éva: Mókus Péter kiskertje / új/
mesemorzsablogspot.com
• Osvát Erzsébet: Nyit a tulipán / új/gyerekversek.hu
• Anyanyelvi játékok: Asszociációs játék: Milyen lehet a
…..? pl: cipő- új, lyukas, sportos….pohár-üveg, műanyag,
zokni-csíkos, hosszú, rövid…..Szópár: Mondjon a szülő a
gyereknek egy szót, majd az ellenkezőjét kell mondania, pl
magas-alacsony, kicsi-nagy, fent-lent, sötét-világos stb…
Fejezd be a gondolatot! Az óriás nagy a törpe….A

nagymama öreg, az unoka….. Nappal világos van,
éjszaka….Az ég kék, a fű…..
• Találós kérdés: Vigyázz rá, mert nagyon ravasz, hamar
becsap, ő a….. / tavasz/

• Színes papírból tulipán hajtogatása.

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

• Tulipán készítése festéssel, villával, illetve
krumplinyomdával.

• Wc papír gurigából méhecske, pillangó készítése.

• Séta, kisebb délelőtti délutáni kirándulások.

Egészségfejlesztő
testmozgás
• a mindennapos
testmozgás
játékai, feladatai

• Egyensúly érzék fejlesztő gyakorlatok .
Virág-mozgás: A gyerekek és a felnőttek választanak 5
virág nevet. Azt is megbeszélik, hogy a virág nevekhez
milyen mozgás kapcsonak. pl: csettintés, tapsolás,
dobbantás, forgás, combütögetés. A gyerekek ezután
körbefutkároznak és amikor a szülő kimond egy
virágnevet, akkor megállnak és a hozzákapcsolódó
mozgást végzik.

• Én kis kertet kerteltem…/ ism /

Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc

• Mondóka: Fű, fű, fű, szép zöld fű, eredj ki te zöldfülű!
• Beültettem kiskertemet…/ új /Jeles napok 2 Zene ovi
• Gryllus Vilmos-Mi szél hozott…/ új / mese.tv
• Kft: Belső hallás, patak folydogál, a szél süvít, a
madarak csivitelnek,
• Zenehallgatás: Gryllus Vilmos-Katica mese.tv

