Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz

A projekt címe: Itt a vége, fuss el véle…
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.05.03- 06.04.
A projekt tervezett indító élménye: Kirándulás és egy fa örökbefogadása, melyet szalaggal meg is
jelölünk, hogy mások is rátaláljanak.
A projekt várható lezáró élménye: Búcsúzó délután

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink:. A búcsúzó gyerekek kívánságainak
teljesítése, az ovis évek lezárása, élményekben gazdag időtöltések biztosítása, szervezése, mely örök
emlék marad majd iskolába vagy új óvodába készülő gyermekeinknek.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Szociális képességek fejlesztése, az egymásra
hangolódás, empátia, a társakra irányuló figyelem, önismeret és önbizalom erősítés ebben az
időszakban kiemelt jelentőségű. A csoporthoz tartozás érzetét erősítjük, miközben megtaláljuk a
különbözőségeinket! Hiszen mindenkit azok a dolgok tesznek egyedivé, melyben különbözik
másoktól!

Munka jellegű
tevékenységek

A naposi munka folyamatainak részei (naposi tábla beosztását
követve nagycsoportos és középsős gyermekek végeznek naposi
teendőket, a legkisebbeknek ez szabadon választható feladat)
- terítés (szalvéta vágása és hajtogatása, tányérok,
poharak, evőeszközök, szalvétatartók elhelyezése és dekorálás az
általuk választott asztalon)
- ebéd bemondása
- ebéd után az asztalok letörlése, morzsák
összeseprése

- a folyadék öntésénél fejlettségtől függően ügyeskedik minden
kisgyermek
- az öltözködés helyes sorrendjének elsajátítása differenciálva a
korosztályok között
- Önkiszolgálással
kapcsolatos feladatok
fejlettségtől függő végzése
- Segítségnyújtás
egymásnak igény
szerint
Csoportszoba és az udvar
rendben tartása,
játékeszközök elpakolása.
Az udvari élet adta munkalehetőségek elvégzése (homoksöprés,
kiskert növényeinek locsolása).

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

Játékaink egy-egy jeles naphoz kötődve:
Május 4. Tűzoltók napja
- Kanyargós locsolótömlő rajzolása egy nagyobb például
A3-as papírra, majd egyforma négyzetekre vágása és
összeillesztése.
Május 8. Magyar kézműves fagylalt napja
- Papírból tölcsér formálás, utána ping-pong labdával
játszható célbadobós, kinek hány gombócot sikerül
elkapni a tölcsérébe?
Május 10. Madarak és fák napja
- Fészeképítés papírcsíkokból és játék filc madárkákkal
Május 15. A család napja
- Családfa konstruálás természetes alapanyagokból, 15-20
cm faágak a gyerekek ötletei alapján elrendezve majd

-

kövekkel, virágokkal, tobozokkal stb. kiegészítve
megjeleníteni a családtagokat. (Vajon mi lehetne anya
vagy apa, virág/gesztenye/ kő és miért!?)
Május 16. A fény napja
- Világító doboz készítése, majd a tetőre szórt búzadarába
képek rajzolása
- játék elemlámpákkal
Május 18. Múzeumok napja
- Egy nagy csomagolópapírra apró tárgyak lerakása, majd
ceruzával kell sétálni úgy a tárgyak között, hogy azok
nem mozdulhatnak el
Május 19. Forrásvíz napja
- teke vagy kugli játék 1,5 literes ásványvizes palackokkal
Május 22. Biológiai sokféleség napja
- Kakukktojás játék a csoportszobában található játékok
segítségével pl. kisállatok és egy lego kocka,
csoportszobai növények és egy ceruza- fejlettségtől
függően nehezítjük memória fejlesztéssel – pillnats rá
majd sorold el mit láttál egymás mellé téve
Május 25. Afrika nap
- Játék kövekkel – toronyépítés, alakzat formálás,
történet mesélés
Gyereknap
- arcfestés- testfestés, buborékfújás
Búcsúzók napja (meglepetés ügyességi feladatok)

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

Május 4. Kirándulás a Sisakvirág tanösvényen és egy fa
örökbefogadása- Kiválasztott fánk a Sisakvirág
tanösvény első örökzöldje

Május 5. Samu befogadása a Templom téren
Május.6. Közös játék Samuval az Ebadta játszótéren
Május 10. LACIKA napja: Egy másik óvodai csoport
által megjelölt fa keresése és fagyizás

Május 11. KAROLINA napja: Kirándulás a Bányához
és piknikezés

Május 12. DÁVID napja: vízipisztoly csata

Május 13. ANDRIS és ZSOLTI napja: Foci meccs
szervezése

Május 14. SZOFI napja: Kerti piknik Szofiéknál

Május 17.LÓCI napja: Biciklizés

Május 18. KOLOS napja: Kirándulás a Nagyszénás
tanösvényen

Május 19. KAMILLA napja: Lovaglás a Nagykovácsi
Lovastanyán

Május 20. MÁLNA napja: Medencés buli Málnáéknál

Június 4. Lovaskocsikázás Nagykovácsi utcáin az
iskolába készülő nagyokkal és a búcsúzó kicsikkel

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Heti mesék:
Börzsei Bence: A fák bajnokai
Peter Wohlleben: Érted a fák beszédét?
Telegdi Ágnes: A madarak énekei

Búcsúzó vers:.
Birta Erzsébet: Ha nagy leszek erdész 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.

Rajzolás,
festés,

- A vizuális önkifejezés minden formáját hagyjuk
szabadon szárnyalni, kedvük szerint alkothatnak
különböző technikák gyakorlásával:

mintázás,
kézimunka

Festés nagyobb felületeken- ehhez szobafestéshez
használható lépésálló papírtekercset fogunk használni
Vágás, ragasztás, hajtogatás, agyagozás, különböző pasztell
kréták használata, ugróiskolák rajzolása a szabadban

Mozgás

Állóképesség erősítése rengeteg sétával az erdőben, egyenletlen

• a mindennapos
testmozgás
játékai, feladatai

Futó és fogójátékok a szabadban

talajon
Labdagyakorlatok a szabadban
Ugróiskolák a szabadban
Egyensúlyozások kidőlt fák törzsein és komplex
mozgáskoordináció fejlesztése fára mászás és a régi bánya
falának megmászása közben

Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc

Hangszerismeret Ivánnal
Ritmusjátékok
Meglepetés zenés produkció gyakorlása

Reflexió

