Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz

A projekt címe: A szárazföldi és a vízi közlekedés
(Madarak és fák napja május 10.)

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. 05. 03. – 2021. 05. 14.
A projekt tervezett indító élménye: Séta a faluba és a buszmegállóba
A projekt várható lezáró élménye: Séta a Békás-tóhoz

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Bővüljenek a biztonságos közlekedéshez
szükséges ismeretek. Ismerjék meg a járművek gyűjtőfogalmát. Ismerkedjenek meg a
szárazföldi, a vízi és a légi közlekedési eszközökkel.
A projekt során megvalósítandó feladataink: Közlekedési ismeretek megalapozása. A
szabályok betartására nevelés. Az összehasonlítás, megkülönböztetés műveletének
gyakorlása. Szókincsbővítés. Egymásra való odafigyelés, ehhez kapcsolódó irodalmi,
zenei, vizuális alkotások, technikák megismerése, elsajátítása, gyakorlása. Legyen
számukra örömforrás a közös éneklés, a közös játék, a zene.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: értelmi képességek fejlesztése,
gondolkodás, figyelem, emlékezet, megfigyelés. Kitartás, türelem, szabályok
betartásának fejlesztése. Anyanyelvi és verbális képességek fejlesztése. Tiszta éneklés és
ritmusérzék fejlesztése.

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a
megvalósítás: •

Munka
jellegű
tevékenységek

• Étkezések során (reggeli, uzsonna)
önkiszolgálásra tanítása és gyakorlása
• Önálló étkezés gyakorlása, evőeszközök
helyes használata
• Önálló öltözködésre tanítás
• Időjárásnak megfelelő öltözködés
•

Mosdó helyes használata

•

Játékok helyes használata, elpakolása és
rendben tartása
Az udvari játékok elpakolása
használat után
•

Játék
Játék feltételeinek
biztosítása
•

(ötletek a játék
tevékenység
megsegítéséhez,
kiegészítő eszközök
készítése)

•
A szabad játék feltételeinek
biztosítása
•
A szabad levegőn való játszás
feltételeinek biztosítása
•
Színes képes könyvek nézegetése a
közlekedési eszközökről
•
Közös város építése a szőnyegen, fa
vonatsínek, fa kockák segítségével
•
Vonalvezetés gyakorlása, kisautók
segítségével

• Papírrepülők reptetése

Külső világ tevékeny
megismerése
• Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek
•

matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

• Beszélgetés a gyalogos közlekedés
szabályairól, vészhelyzeteiről
• Sétánk során a járművek közlekedésének
megfigyelése
• Tudatosítás a gyermekekben, hol
közlekednek az emberek, biciklisek és az
autók
• Tudják azt, hogy melyik jármű
közlekedik szárazföldön, vízen és a
levegőben
• Madarak és fák napján - beszélgetés a
fákról és a tanult madarakról. Miért
fontos és mit tehetünk védelmükért

• Matematikai tapasztalatszerzés:
• A csoportszobában megtalálhat játék
járművek válogatása – halmazképzés
gyakorlása
• A
halmazok
összehasonlításával
mennyiségbeli
különbségek
megállapítása, számlálás gyakorlása
• Összehasonlítás,
megkülönböztetés
műveletének gyakorlása
• Papírreptetés során a távolság
összehasonlítás

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
•

• A kis piros autó nagy kalandja
• Szutyejev: A kis hajó (ism.)
• A kiskakas gyémánt félkrajcárja –
népmese bábozása mesebőröndben

drámajátékok

• Vers: Ziki, zaki, zakatol
Gazdag Erzsi: Megy a vonat
Poros úton kocsi zörög…
Megy a hajó a Dunán…
Megy a vonat lefelé…

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

• Autó, rakéta és repülő készítése
papírgurigából

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás
játékai, feladatai

• Séta a faluban és a Békás-tóhoz
• Játékos mindennapos testmozgás
• Testnevelés:
• járás körben – jelzésre megállás
• futás körben – jelzésre medvejárás
• Gimnasztika:
Lábgyakorlat: szökdelés
Kar-törzs gyakorlat: terpeszállás, karok
mélytartásban, karlendítés
magastartásba, majd kh.
Hátgyakorlat: négykézláb állás, bal
lábemelés és nyújtás hátra-felé, majd
lábleengedés. Ua. ellentétes lábbal is.
Hasizom gyakorlat: Nyújtott ülés,
lábemelés lebegőülésbe, majd lábleengedés
a kh.
Lábgyakorlat: helyben futás,
térdemeléssel
Főgyakorlat: Kúszás, csúszás, mászás
gyakorlása akadálypályán (természetes
mozgás gyakorlása), egyensúly fejlesztése.
Játék: Tűz-víz-repülő
Autós játék
Levezetés: lassú járás és hanyatt fekvés
közbeni légzőgyakorlatok

Ének, zene,

• Megy a gőzős…(ism.)
• Megy a kocsi, fut a kocsi…
• Elvesztettem zsebkendőmet…

énekes játék,
gyermektánc

•
•
•
•
•
•

Én kis kertet kerteltem…
Jöttem karikán…
Pám, pám paripám…(ism.)
Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Bicikli
Egyenletes lüktetés gyakorlása
Dallambújtatás

