Tevékenységi tervek

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: Az én édesanyám
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. április 26-30.
A projekt tervezett indító élménye: Beszélgetés az édesanyákról
A projekt várható lezáró élménye: Édesanyák köszöntése

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: Az érzelmi nevelés eszközeivel, az anya - gyermek kapcsolat
erősítése az Anyák napi ünnep által. A családokkal való együttműködés erősítése az ünnep előkészítése, szervezése
alatt.

A projekt során megvalósítandó feladataink: Az anya-gyermek közötti szeretetkapcsolat erősítése.A gyerekek
felkészítése az ünnepre. Édesapák bevonása (levél az apukáknak) az édesanyák és nagymamák családi köszöntésébe.

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: figyelem, emlékezet, szövegértés, türelem, kitartás,
párosság, koordináció, mozgáskultúra, ritmus, rövid és hosszútávú memória, rész-egész viszony, relációk, számlálás,
finommotorika, szimmetria.

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

Nagyok:
Ágyneműhajtogatás, segítségnyújtás az ágyazásban.
Öltözőszekrények, ruhaneműk rendben tartása.

Önkiszolgálás étkezésnél, mosdóhasználatnál, öltözésnél.
Terem és udvarrendezés.
Egyéni megbízatások teljesítése.
Segítségnyújtás a kisebbeknek.
Virágöntözés
Kicsik:
Játék után az eszközök elpakolása.
Önkiszolgálás az étkezésnél (öltözködésben, tisztálkodásban
differenciáltan)
Ruhaneműk, cipő tárolása a megfelelő jellel ellátott öltöző szekrényben
Édesanyák, nagymamák ajándékának elkészítése
Köszöntő versek megtanulása

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

Keresd a párját, számolj a tulipánokkal!

Eltőrt szívek (párkereső játék)
Elmentem dolgozni – játszani /duplakörben állnak az ovisok, a belső kör a
gyerekek, a külső kör a szülők helye.
Felszólításra az adott körben állók körbe futják az ott maradókat, majd
mindenki visszaáll a helyére /figyelem-és emlékezetfejlesztő játék
Család játék (3 anyuka apukát választ, majd ők gyerekeket választanak)
Bekötött szemű anyuka keresi gyermekét – tapintással történő társfelismerés
Összetartozunk (kanálbújtatás )
Tik-tak játék/ Tik-nél nem szabad elkapni a babzsákot,
tak-nál el kell kapni a babzsákot! /figyelem- és emlékezet fejlesztőjáték
Külső világ tevékeny
megismerése

Május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat
Az édesanyád adott Neked életet.
Ő nevelt fel, tanított beszélni, etetett, gondozott, ápolt, játszott Veled,
vígasztalt, mesélt, stb.
Mutasd be az édesanyádat a családi fénykép alapján!

•

•

Alapvető környezet és
természetvédelmi
ismeretek
matematikai
tapasztalatok,
matematikai játékok

-

Mi a neve?
Te, hogyan szólítod?
Mi a foglalkozása?
Milyen tulajdonságai vannak?
Kedvenc virága?
Kedvenc színe?
Miért szereted őt?

Kikből áll a család?
Kedves múltbéli emlék felidézése
Hogyan képzeled a jövőt?
Szívek hajtogatása: szimmetria érzékeltetése
Eltört szívek – párosítás, rész-egész viszony érzékeltetése
Tulipánok számlálása, relációk, több-kevesebb-ugyanannyi

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Iványi Mária: Nagyanyónak
Halkan, puhán
Szirom pereg
Simogatja
Öreg kezed.
Piros szegfű
Halvány rózsa
Téged köszönt
Nagyanyóka.
Bartos Erika: Anyák
Donászy Magda: Anyák napja van ma /szövegértés
Üres a kis csóka fészek
Egy májusi reggel.
Az öt vidám csókagyerek
Tán világgá ment el.
Csóka mama szívdobogva
Keresgette őket,

De nem látták sem a nyuszik,
Sem a fürge őzek.
Jönnek! Szólt a kakukk,
Ki a legmesszebbre látott,
Kis csőrében mindegyik hoz
Egy-egy szál virágot
Hol voltatok? Szólt az anyjuk,
S megcsuklik a hangja.
Neked hoztunk virágot,
Mert ma van anyák napja.
Mese:
Fésűs Éva: Májusi mese
Petrolay Margit: A legszebb vasárnap
B.Radó Lili: Vannak-e tündérek?

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

Keresztnevek kezdőbetűinek fonallal való
betekerése, ugyan ez szív alakú formával is az újrahasznosítás jegyében

Szeretet levél hajtogatása

Anyák napi ajándék virágok

Rajzold le az édesanyádat!

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai
Mozgásos feladatok a tulipán színéhez kapcsoltan
Piros tulipán – ugrás páros lábon
Sárga tulipán – ugrás 2x egy lábon
Zöld tulipán – ti-ti-tá váltott lábbal
Kék tulipán – lábujj érintés
Mozgás zenére
Ha elhallgat a zene:
- mutass fel egy sárga tulipánt
- állj rá mérlegállásban a zöld tulipánra
- guggolásban mutasd fel a piros tulipánt
- kert alakítás a mondott számnak megfelelően
- kert alakítás a mondott számnak és színnek megfelelően
Tükörtánc / párban állók egyike az irányító, a társa utánozza az adott
színű tulipánhoz kapcsolódó mozgást
Kövesd az adott színű tulipán útvonalát tánclépésben!

Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

Már megjöttünk ez helyre…
Én kis kertet kerteltem…
Kicsi vagyok én…
Cifra palota…/párválasztó körjáték
Zelk Zoltán: Este jó…
Dalok önálló előadása
Hallásfejlesztő játék:
Madárfiókát hívja az anyukája
Kiscicát hívja az anyukája, stb. - hangfelismerés

