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ŐSZ

SZEPTEMBER

VERSELÉS, MESÉLÉS

ÓVODÁSOK
VAGYUNK

Mese
Bartos Erika: Egy nap
az óvodában
Marék Veronika: Első
nap az óvodában
Kovács Barbara: Apa
óvodás lesz
Az óvó néni és a
sármackó
Tamási Áron:
Kezdődik az óvoda
Vers
Donászy Magda:
Óvodás vagyok
Kányádi Sándor:
Szeptemberi töprengés

ILYEN VOLT A NYÁR

Mese
Kányádi Sándor:
Világgá ment a nyár
A tücsök és a hangya
Vers
Csanádi Imre:
Nyármarasztaló
Székely Dezső:
Napraforgó
Csanádi Imre:
Búcsúzva köszöntő,
Nyár marasztaló
Nemes Nagy Ágnes:
Nyári rajz
Weöres Sándor:
Kánikula
Raggamby András:
Elmúlt a nyár
Osváth Erzsébet: Útra
kelt a nyár
Fésűs Éva: Őszi
dúdoló

EGÉSZSÉGHÉT HIGIÉNIA

Mese
Tiszta Kosz
Szappan-mese
Diafilm: Ügyes
vagyok, tiszta vagyok
Fésűs Éva: A fogfájós
nyuszi
Vers
Lászlóffy Aladár:
Fogkefe-vers
Szabó T. Anna:
Kézmosó-vers

KÖLTÖZŐ
MADARAINK
MADÁRVONULÁS
Mese
T. Volgina: Miért
szállnak el a fecskék?
B. Weber: A gólyák
elrepülnek
Gárdonyi Géza: Isten
veled, gólyamadár
A mi gólyánk
Vers
Móra Ferenc:
A cinege cipője
Nemes Nagy Ágnes:
Lila fecske
Petőfi Sándor: Ősz
elején
Kányádi Sándor:
Valami készül

TAKARÍTS!
(TAKARÍTÁSI
VILÁGNAP SZEPT.
20.)
Mese
Diafilm: Zsuzsi segít
anyunak
Nagytakarítás a napnál
Tasnádi Éva: Borika
takarít
A szorgalmas és a rest
lány
Holle anyó
A rest macska
Diafilm: Állatóvoda az
őserdőben
Vers
Szuhanics Albert: Adj
nekem új seprűt
Markó Viktor:
Takarítás
Egyed Emese:
Halogató

ŐSZI GYÜMÖLCSÖK
ŐSZI FESZTIVÁL

Mese
Az alma
Fésűs Éva:Kis
mókus fél diója
Szóló szőlp
mosolygó alma
csengő barack
Vers
Sarkadi S: Édes Ősz
Zelk Z: Őszi mese
Takáts Gyula:
Szüreti vers
Osváth Erzsébet:
Jött őszanyó

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
MOZGÁS
Járások, futások

Kiemelt zenei
feladat:
éneklési készség
fejlesztése
Dal
Állunk itt…
Én kicsike vagyok
Kicsi vagyok én
Mondóka
Te kis cipő hova mész
Kukurikú jó reggelt

Szabad mozgások
közös gyakorlása
Udvari játékok
Fogójátékok
gyakorlása

Kiemelt zenei
feladat:
ritmusérzék
fejlesztése

Kiemelt zenei
feladat:
hallás-fejlesztés

Dal
Hervad már
Ősz szele zümmög
Nagy hajóval jöttem
át..
Mondóka
Elmúlt a nyár, itt az
ősz
Zika zaka zakatol…

Dal: Egy dal az
egészségről
Ha ha ha ez már szép

Futás vonalérintéssel
Hegyre fel mozgásos
társas játék

Futás az egészségért
(bicikli úton egész
csoport)
Víz-nap-levegő játék,
Távolugrás, Gyorsuló
futás az udvaron

Mondóka
Jaj de piszkos ez a
gyerek…
Megmosdott már a
cica…
Cirmos cica
dorombolja

Kiemelt zenei feladat:
tiszta éneklés
fejlesztése
Dal
Gólya, gólya gilice
Elment a madárka
Mondóka
Gólya, fecske hamar
elment
Gólya, gólya kelep,
kelep

Gólya járás, gólya
viszi…
Jön a gólya

Kiemelt zenei
feladat:
önálló éneklés
fejlesztése

Kiemelt zenei
feladat:
éneklési
készségfejlesztése

Dal
Dolgozni szaporán
Mit mos…

Dal
Erre csörög a dió
Alma, alma piros
alma odafenn a fán
Ősszel érik babám
Hull a szilva

Mondóka: Egyedem
begyedem…

Mondóka
Hüvelyk ujjam
almafa
Egy üveg alma
Dombón törik a diót
Piros alma csüng a
fán
Habosra harapjuk?
Takarítás
mozdulatainak
imitálás, ablak
kinyitása, portörlés.
„Eledel gyűjtő”
portörlő rongyokkal.
Söprűvel láb között
futás.

Akadálypálya
dióval-gesztenyévelalmával
Torna a
gyümölcsökkel
céldobás, gurítás.

RAJZOLÁS, FESTÉS,
MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA

Jelek rajzolása
különböző
eszközökkel,
különböző felületekre

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY
MEGISMERÉSE
MATEMATIKAI TARTALMAK

Szabályrendszer
játékos tanulása

Homokkép készítés,
Homokba rajzolás,
(bottal,
kaviccsal,lábbal
Lenyomat készítése
festékkel, Napocska
készítése, színes
sugarakkal, Befőttes
üveg készítés
nyomdával,
Paprika fűzés

Évszakos kirakó
kapcsán beszélgető
kör, Séta közben a
Méretek,
növekedés természet
megfigyelése
megfigyelése a nyár
jellegzetességei.
Milyen színű a nyár.
Hideg-meleg
érzékeltetése

Emberábrázolás
Ember hajtogatása
papírból
Emberke ujjbáb
készítése

Távcső készítése,
madarak színezése,
papír gólya hajtogatás,
Gólya készítés tenyérlenyomattal,
Origami fecske

Seprű készítése
ágakból, cirokból
Festés,
szivacstechnikával

Baba fürdetés,
tisztálkodás,
Helyes kézmosás,
fogmosás gyakorlása.
Védő néni játékos
előadása a
fogápolásról.
Egészséges és nem
egészséges ételekitalok válogatása.
Vitamin saláták
készítése, vitamin
gyümölcsök
készítése.

Elkészített térkép a
madarak útvonaláróltársas, Kirándulás a
madarak után,
készítsünk az útravalót
a konyhában,
gondoskodjuk
távcsövünkről,
felmerülhetnek a
közlekedési eszközök.

Ellátogathatunk a
szeméttelepre,
beszélgetés, séta
közben a kukák
fajtáinak
megfigyelése,
Takarítási eszközök
megfigyelése

Katica, teknős,
százlábú készítése
dióból
Diónyomat díszítő
munka
Alma formázás só
liszt gyurmából
Nyomdázás a
gyümölcsökkel
Őszi koszorú
készítése
Gyümölcskosár k.
Őszi gyümölcsök
formájuk, színük,
csoportosítás, ízük,
Őszi fesztivál

TEVÉKENYSÉGEK

MUNKA JELLEGŰ

JÁTÉK

Méretek
összehasonlítása –
kisebb és nagyobb

Búzaszemszámlálás,
Kör (napocska
keresése)gyűjtése az
óvodában, kisebb
nagyobb körök.

Játék a jelekkel
Bújócska, fogócska,
Csapatépítés: egymás Számháború (jelekkel)
felismerése hangról,
ruházatról, tapintásról
Szomszédos
játék,Balázs
ballon,Fonaljáték
Ki a gazdája?
(jelek
kihúzása
kalapból)
Memória
játék
a
jelekkel
Önkiszolgálás
Aratás, traktorozás,
szénabálák megnézése,
Kisebbek segítése
Hűsítő limonádé
készítése, Beszélgetés
Feladatvégzés párban
a savanyúság
(összeszokás)
készítésről, lekvár
főzésről.

Csoport
számlálgatása, hányan
hiányoznak, hányan
vagyunk itt? miért
hiányoznak? mi lehet
az oka?

Madarak eleségeinek
számolgatása, távcső
számolása, hányan
vagyunk a hajón?!

Játék közben a
fogalmak gyakorlása,
mély-sekély, üres-teli,
könnyű – nehéz.

Méret , nagyság,
súly tőszámnevek
gyakorlása

Activity (mozdulatok
fogmosás, fésülködés)
Fogkefe
körbeadogatás – kinél
van?

Gólya viszi,
- Béka kergető,
Békák a tóban,Jön a
gólya,
Menekülj a gólya
elől(okosanya.blog.hu)
Hangutánzó játékok
(tappancs ovi
XII.7.szám 111.)
Ki ér előbb Afrikába

Activity, sorverseny
különböző takarítási
mozdulatokkal,
seprűvel.

Szüreti bál
rendezése a
csoportban
Piacos játék
Mi van a kosárban?

Önkiszolgálás, saját
higiénia gyakorlása

„Fészkek őrzése”
- folyamatos
megfigyelések

Óvoda, környezetünk
közös takarítása
életkornak
megfelelően

szüret ( alma-szőlő)
kompót készítés
dió törés

OKTÓBER
SZÜRET

VERSELÉS, MESÉLÉS

Mese
A róka és a szőlő
A szegény ember
szőlője
Szóló szőlő, mosolygó
alma
Vers
Takáts Gyula: Szüreti
vers
Horváth Attila:
Emberek
Kányádi Sándor: Eljött
a szüret
Sarkadi Sándor: Édes
ősz
Őszi susogó
Tizenkettő,
tizenhárom…

ŐSZI TERMÉNYEK

Mese
A kis mókus fél diója
Mentovics Éva: Őszi
rekviem
Az alma meg a kerti
manó
Pápai Ildikó: A
gesztenye születése
Mogyoró mese
Bálint Ágnes: Mese a
kukoricát morzsoló
anyókáról
Vers
Takács Gyula: Rigó
rúgta dió
Szalai Borbála: Makkemberke
Nemes Nagy Ágnes:
Gesztenyefalevél

ITT VAN AZ ŐSZ
(IDŐJÁRÁS)
Mese
A piros kabát
Devecsery László:
Dani különös ötlete
Zelk Zoltán : Őszi
mese

Vers
Jung Károly:
Szunnyadó mező
Tarbay Ede: Jön az ősz
Horváth Attila: Száll a
falevél
Tasnádi Varga Éva:
Ködanyóka

HULL A LEVÉL IS

ZENEÜNNEP AZ
ÓVODÁBAN

Mese
Zelk Zoltán:Őszi mese
Móra Ferenc: Levelek
hullása
Őszi, a kis falevél
Dani különös ötlete
Sarkady Mária: A
falevél
Vers
Tarbay Ede: Ősz –
anyó
Kanizsa József: A
jószívű süni
Huncut szélgyerek
László Gyula: Szálló
levelek
Vetkőzik az erdő

Mese
Furulyavevés
Furulyás Palkó
Az ezüst hegedű
A brémai muzsikusok
Vers:Weöres Sándor :
furulya
Csoóri Sándor: Duda,
Weöres Sándor
Aranyágon ül a
sármány

EGÉSZSÉGHÉT TÁPLÁLKOZÁS
Mese
Az alma
Répamese
Gombakirály
Kovács Barbara:
Kata és a
zöldborsófőzelék
Saláta Sára
Vers
Nyulász Péter:
Almát eszem
Veress Miklós:
Vasárnapi utazás
Péter Erika:
Zöldséget mondunk
Veress Miklós:
Vasárnapi utazás

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
MOZGÁS
Dobások, fogások

Kiemelt zenei
feladat:

Kiemelt zenei
feladat:

ritmusérzékfejlesztése

hallásfejlesztés

Dal
Érik a szőlő
Ettem szőlőt
Lopják az úr…
Fülemüle Zenekar:
Szüretelő dal

Dal
Erre csörög a dió
De jó a dió
Zsolnay Hédi:
Kukorica dal

Mondóka
Tizenkettő,
tizenhárom…
Szőlőfürtön
Október, ber, ber
Szőlő szemek
elkapása, Szőlő
adogatása láncba,

Mondóka
Dombon törik a diót
Répa, retek…
Ica-Rica kukorica..
Célba dobás dióval,
makkal, gesztenyével,
mogyoróval.
Versengések
kukoricával,
szemezgetés, válogatás
más szemek közül,
csuta átlépése futás
közben, szökdelés
közben,

Kiemelt zenei
feladat:
tiszta éneklés
fejlesztése
(dallamvisszhang)
Dal
Rózsa szirma…
Tekereg a szél
Mondóka
Bárányégen legelő jön
a szél meg az eső,
Elmúlt a nyár itt az ősz
kampósbottal jár a
csősz.
Egyik kezét másik
kezét…
Honnan fúj a szél,
Célba dobás
pocsolyába,

Kiemelt zenei
feladat:
éneklési készség
fejlesztése
(artikulációs)
Dal
Jön az ősz
Ősz szele zümmög
Kiszáradt a diófa
Hervad már
Mondóka
Sárgul már a falevél

Kiemelt zenei
feladat:
zenei alkotó készség
fejlesztése
Dal
Szólj síp szólj
Hegedül a kisegér
Van nékem egy kedves
furulyám
Csend ül a tájon
Mondóka: Kifordítom
befordítom….

Kiemelt zenei
feladat:
hallásfejlesztése
(hangmagasságbelsőhallás)
Dal
Gryllus Vilmos:
Alma
Sarkady Sándor:
Édes ősz
Körtéfa
Hull a szilva
Mondóka
A konyha kert üres
már…

Falevelek
összegyűjtése,
feldobás ki kap el
többet, ki tud
kiszaladni alóla?!
Levéldobálás
pokróccal- különböző
szabályok szerint,

Labdagurítás hangszer
hangjára, Különböző
Labda pattogtatások
hangok felismerése
(magas- mély), Labda
pattogtatása ütemre
(dob hangjára)

Ne szólaljon meg a
csengettyű,
Almaszedés a fáról (
galériáról dobás)

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI
MUNKA
KÖRNYEZET
MATEMATIKA

Parafadugókból , és
őszi terményekből
szőlőszem készítése,
befestése.
Nyomdázás.

Só liszt gyurmából
őszi termények
formázása, Állatok
készítése
terményekből,
Papírtépés galacsin
készítés gyümölcs
formába, Őszi függöny
terményekből
levelekből, Terméskép
készítése kukoricából,

Esernyő díszítése,
Ruhaformák
körbevarrása,

Faleveles mécses
készítése befőttes
üveg,
Falevelek
körberajzolása
kivágása festése, Levél
a levélben, Őszi fal
készítés fakéregből és
színes tökmagokból,

Gitár késztése,
kartonból befőttes
gumival, dió –sajtos
doboz,
hangszerek,
Szívószálból síp
készítés, Kifúrt
Konzervdoboz
gitárkészítése gumival,

Szalvéta
nyomdázása
gyümölcsformákkal,
Almafa kert
nyomdázása
ujjakkal,
Fél alma
nyomdázása,
Gyümölcsfa térbeli
gyümölcsökkel,

Hagyományok
Szőlő fizika
tulajdonságok
megfigyelése
Szőlőből készült ételek

Gyümölcsök
formájának fizikai
tulajdonságainak
megfigyelése.
Kísérletek a
gyümölcsökkel
(megbarnul-e,
penészesedik- e)
Illat alapján találd ki
milyen gyümölcs

Színek
Avar
Préselés,
Falevelek átsatírozása
erek megfigyelése,
Kísérlet, élőlevél búra
alá helyezése,
Egy fáról levél gyűjtés
több héten át
folyamatosan,

Hangszerek gyűjtése a
csoportszobából,
hangszínek
megfigyelése a
környezetben, test
hangszerek
megfigyelése, fém
hangja, a fa üveg
mellett,
összehasonlítgatás.

Gyümölcslevek
felismerése,
kóstolása,
Nyers és sült
zöldségek
összehasonlítása,
színek gyakorlása

Több kevesebb
ugyanannyi

Súly érzékelése
mennyiség becslése,
több-kevesebb,

Öltözködés, időjárás
összefüggéseinek
megfigyelése,
Időjárás tábla
készítése,
Szeles játékok
készítése ezekkel való
kísérletezgetés,
Eső víz
összehasonlítása
csapvízzel,
Testsémák
Tócsaformák
megfigyelése,
Ruhák csoportosítása,
Ismerkedés a bő tág
szűk fogalmával

Falevelek párosítása,
melyik fáról való a
levél,

Pánsípok
szívószálainak
összehasonlítása,
Konzerv dobok
összehasonlítása,
Párosítás hangszerek
hangjai szerint(magasmély)

Formafelismerés

JÁTÉK
MUNKA JELLEGŰ
TEVÉKENYSÉGEK

Csősz játék, Gyűjts! (
minden gyerek egy
szőlőszem, egy pedig
szüretel..)

Piacos szerepjáték
Dió hordás kanálban
Asszociációs játék
Kukorica csutából vár
építés,
Versengések a
kukoricával

Öltöző verseny ki a
gyorsabb?
Időjárás játék
hangszerekkel

Levélgyűjtögető –
egyszerre csak egyet,
Levél gyűjtögetése
talicskával szabályok
szerint

Hangfelismerés
hangszerek
segítségével,
„Mesélj róla”
Egymás hangjának
felismerése

Szürettel kapcsolatos
munkák megismerése

Piacos játék
megismerése, szüret,
Terményekkel való
teendők, lehetőségek.
Kukorica prósza
sütése,

Cipők, ruhák
tisztántartása,
Környezet takarítása
esős nap után

lombseprés,
Levelek festése, majd
ablakra nyomdázása,
csoportszoba
dekorálása

Hangszerek helye a
polcokon „játék”

Mit hozott őszanyó?
Varázslás (érintésre
gyümölccsé
változnak, külső
tulajdonságaik
alapján kitaláljuk
milyen gyümölccsé
változott)
Alma vadászat,
Mérgezett alma
Saláta készítése,
Konyhai
tevékenységek

NOVEMBER
MÁRTON NAPJÁN

TÖK JÓ

ÁLOM, ÁLOM, TÉLI

TE HOL LAKSZ?

EGÉSZSÉGHÉT –
EGÉSZSÉG ÉS

Mese
Kesztyű-mese ½
Kismalac és a farkasok
Vityilló
Lesznai Anna: Mese a
bútorokról és a
kisfiúról
Az ehető ház
Vers
Újvári Anna: Magyar
vagyok
Nyulász Péter: Van-e
otthon?
Nemes N.Á.:Ki lakik
az utcában ?
Restár Sándor :Ez a
ház
Gazdag Erzsi: A
kisház lakói

Mese
Hapci Manó
Felhők mögé bújt a
kedves napsugár
Várkonyi Kata:
Hapci
Bartos Erika:
Gyümölcstál
Bogyó és babóca:
fülgyulladás
Mese a vízilóról, aki
félt az oltástól
Zümi a náthás
méhecske

ÁLOM

FOGLALKOZÁSOK

VERSELÉS, MESÉLÉS

BETEGSÉG

Mese
A libák és a róka
Chrisztl Vogl: A
lampionos felvonulás
Gőgös Gúnár Gedeon
Szent Márton
legendája
A lámpás
Vers
Hajnal Anna: Lúd
Tordon Ákos:
Libasorban
A gúnárom fekete
Kányádi Sándor:
Gágogó

Mese
A tök és az ökör
A dinnye és a tök
Varga Katalin: Téli
lakoma
Az ehető ház
Vers
Bella István: Mondóka
Tök, tök, sárga tök
Sütőben a tökmag
Kurczina Terézia:
Töklámpásom

Mese
B. Weber: Készülődés
a télre
A borz
A vityilló
Visszajött a répa
Téli lakoma
Csukás István: A téli
tücsök meséi
Toll stoy: A házikó
Végh György:Nem
kiadó a csigaház
Sün Balázs
Pötyi otthonra talál
Vers
Gazdag Erzsi: A
kisház lakói
Csukás I: Sün mese

Vers
Töröljük le a
cipőnket
Zala József:
Szeretem a
gyümölcsöt
Elemér doktor
Demjén Ottó: Doktor
bácsi
Csorba Piroska:
Torokgyulladás

Mese
Mit talált a
kovácsmester
Benedek Elek: A vitéz
szabólegény
Mekk Elek
Mese a hét
mesterségről
A fekete papucsos
A macska mint
szakács
Miska molnár malma
Vers
Pici versben pici pék
Varrt cipőt a suszter?
Ha valaki vígan él
Nyulász Péter:
Tűzoltó, Vasutas
Weöres Sándor: A
dolgozók
Bornemissza Endre:
Csi-csup vers
Turi Tímea: Szeretnék
lenni

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
MOZGÁS
Támaszgyakorlatok

Kiemelt zenei
feladat:

Kiemelt zenei
feladat:

Kiemelt zenei
feladat:

Kiemelt zenei
feladat:

Kiemelt zenei
feladat:

Kiemelt zenei
feladat:

éneklési készség
fejlesztése

hallásfejlesztés
(hangszín felismerés)

ritmus fejlesztése
(gyors lassú
váltakozása)

éneklési készség
fejlesztése

éneklési készség
fejlesztése

éneklési készség
(hallás hangutánzás
fejl.)

Dal:
Álmos medve
G.V: Lassan jár a
csigabiga
Mókuska mókuska,
Szúrós gombóc
Hopp Mókuska
Mondóka:
Ez itten a csigaház
Ugrándozik brekekeke
Susog susog a levél

Dal
Ajtó Ablak nyitva van
Kiment a ház az
ablakon
Zíbor zábor
Mondóka
A házat kiseperjük
Kicsi nékem ez a ház
Kié kié ez a ház

Dal
Doki dal
Egy üveg alma
Baba doktor

Csiga fogó kúszásban

Mókus, mókus ki a
házból,

Tüsszentős fogó
játék

Dal
Siess libám
Egyél libám
A gúnárom elveszett
Kihajtom a ludam
Liba vadász
Mondóka
Libuskáim egyetek
Nincs szebb madár
Réce ruca
Novemberben márton
napján…
Aki libát nem eszik..
Paradicsom paprika…

Dal:
Tök jó (100 Folk
Celsius)

Gyertek haza ludaim,
Vidd a tojást,

Mozgásos játék a
tökökkel: tökgurítás
két kézzel, tökvezetés
egy kézzel, tökemelés.
Házas fogójáték
tökökkel mászásban

Mondóka
Görög dinnye török
tök
Csiteri csütöri
csütörtök..

Mondóka
Áspis kerekes
Ki az almát szereti

Dal
Keresd meg a tűt
Ha akarunk fonni
A szántóföldön
A foglalkozások színe
Három
szabólegénynek
Mondóka
Kipp-kopp kalapács
Lóg a lába
Szántsunk földet
Jákobnak volt hat fia
Egy utcában volt egy
bolt
Tűzoltó parancsnok

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS,
KÉZI MUNKA
KÖRNYEZET
MATEMATIKA
JÁTÉK

Liba készítés vattábóltollból/ terményekből(
lencse) Lampion
készítés

Tökmagból képet,
karkötőt, tökforma
készítése.
Narancssárga krepp
papír gömbölyítése tök
formázása.

Pókháló szövése
Dió egér készítése,
Téli alvóhely
készítése-hulladékok
vágása,

Rajzold le milyen
házat szeretnél,
Falu makettjének
ábrázolása dobozokból
Én falum rajz
emlékezetből

Orvosi táska
készítése(cipős
dobozból)
Önarckép( fejen
található
érzékszervek)
Gyógyszeres
dobozból
barkácsolás- vagy
makett készítése

Fonás
Pókháló készítése

Liba néző, Tojások
összehasonlítása
megismerése,

Tök felhasználás
módjai, fajtái,
megnézése a kertben

Téli álmot alvó
állatokról
beszélgetése,
eleséggyűjtése

Sorminta, Tollak
mérése kisebb
nagyobb, nehezebb
könnyebb, tojások
összehasonlítása,

formák, mérés
mérleggel, becsléssel,
színek

Számlálás
Halmazképzés, bontás
relációk.

Séta által megfigyelés
a házakat, házak körüli
építményeket,
Falu-város
megfigyelése
Közel-távol
Számok felismerése,
ujj számlálás, ki
hányasban lakik
Kisebb-nagyobb

Beszélgetés a
betegség
megelőzéséről,
tüneteiről, Orvosi
táska összeállítása
közösen
Csoportosítás
halmazalkotás

Mesterségek
megfigyelése a
környezetünkben,
étterem, posta,
gyógyszertár,
vasút,bolt,konyha
Hozzárendelés
Halmazképzés,
bontás, többkevesebb ugyanannyi

Gyertek haza
ludacskáim, Liba
vadász játék,

Olyan szavak gyűjtése,
amikben szerepel a
„tök” szó
Sugdolózós játék,
Tökálarc mögé
bújós(ismerd fel) játék,

Állatbarkóba,
Eledel gyűjtő
Mackók a barlangba!

Szeretném ha a
szomszédom lenne
Postás játék (lakcímek
gyakorlása)

Orvosos szerepjáték,
Betegség activity.

Amerikából jöttem,
Mi leszel ha nagy
leszel játék labdával
( tárgyról-mesterség)
szerepjátékok
Rendőrjáték
Postás játék

MUNKA JELLEGŰ
TEVÉKENYSÉGEK

Gondoskodás a
háziállatokról,
felhasználhatósága

Felhasználásai, tökkel
való munka a kertben,
tök sütés,

Készülődés a télreezzel kapcsolatos
teendők

Ház körüli teendők,
mit teszel érte?

Testápolás

Munkára nevelés,
ismerkedés a
foglalkozásokkal

TÉL

VERSELÉS, MESÉLÉS

DECEMBER
MIKULÁS

A MI CSALÁDUNK

ADVENT
KARÁCSONY

Mese
Bartócz Ilona: Jön a
Mikulás
Zelk Zoltán: Mikulás
bácsi csizmája
Kovács Barbara: Peti
és a Télapó
Móra Ferenc: Télapó
haragja

Mese
Orsovai Mária: A
fecskepár
A hét kecskegida
László Noémi: A jó
testvér
Bartos Erika:
Anna,Peti,Gergő
A tíz testvér
A legkisebb cinege
Tasnádi Éva: Borika
takarít
Hüvelyk Matyi
Kovács Barbara: Apa
óvodás lesz
Vers
Juhász Magda: Dal a
szeretetről
Zelk Zoltán : Este jó
Arany János: A családi
kör
Tarbay Ede: Dagadj
dunna
Rákos Sándor:
Nagymama

Mese
Devecsery László:
Cinegekarácsony
Bartócz Ilona: A három
karácsonyi galamb
Kovács Barbara: A
kíváncsi csillagocska
Fésűs Éva: Téli nyuszi
A rakoncátlan lángocska
A suszter manói
Szúrós szőrű bárányok
Karin Jäckel: A legkisebb
karácsonyi angyal
Kipp-kopp karácsonya
Vers
Csanádi Imre: Karácsony
fája
Zelk Zoltán: Karácsonyi
ének
Weöres Sándor:
Száncsengő
József Attila: Betlehemi
királyok
Adventi koszorú vers
Holnap, holnap, mi lesz
holnap
Zöld fenyőnek sok kis
ága…
A koszorún egy gyertya
ég…

Vers
Pataki Edit: Indul a
Télapó!
Tóth Anna:
Meglepetés a
Mikulásnak
Bujáki Lívia:
Csillaghullott
Téli este, holdas este

LUCÁZÁS

Mese
A boszorkány meg a
király gyermekei
Benedek Elek:
Boszorkányság
Boszorkabál
Vers: Mentovics Éva:
A boszorkány
Bárdosi Németh János:
Lucázás

JŐJJ, JÓ VENDÉG!

TÉLI SZÜNET

Mese
Diafilm: A hét
napjainak meséje
Gergő Juhász
vendégségben
Terülj, terülj
asztalkám

Mese

Vers
Gazdag Erzsi:
Vendégvárás
Ráduly János:
Vendégség
Ajtó, ablak nyitva
van

Vers

MOZGÁS
Támaszgyakorlatok

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC

Kiemelt zenei
feladat:
ritmusérzék
fejlesztése
Dal
Mikulás, Mikulás
Itt kopog
Pattanj pajtás
Mondóka: Miki miki
mikulás

Egyensúlyozás
mikulássapkával
Zsákbamacska
(amit a zsákból kihúz
azt el kell végeznie)
Puttony cipelő
verseny

kiemelt zenei feladat:

Kiemelt zenei feladat:

éneklési készség
fejlesztése (önálló
éneklés fejlesztése)
dal
ültem ringó
én kicsike vagyok
kiskacsa fürdik
egyszer volt hol nem
volt..
mondóka
kicsi kövér hüvelyk
apó…
Jákobnak volt hat fia
Két kiskakas
összeveszett….

hallásfejlesztés (halkhangos)

Csapatjátékok,
versenyek,szereposztásban
feladatosztás a
képességek és
szerepnek megfelelően

Különböző ügyességi
támaszgyakorlatok
végzése karácsonyi
manószerepben
Természetes
támaszgyakorlatok,
mászás talajon, padon.
Fogó játék
alkarmászásban.

Dal
Fehér karácsony
Jaj de pompás fa
Szálljatok le
Csendes éj
Szívünk rég idevár
Ó gyönyörű szép
Titokzatos ég
Báránykának
Ó szép fenyő
Mondóka
Karácsony első napja
van…
Itt van a szép karácsony
Magyar házban a
vendégek

Kiemelt zenei
feladat:
ritmusérzék fejlesztés
Dal
Egy boszorka van
Banya bál
Mondóka
Luca, Luca kity-koty
Luca mondta
Luca napi mondókák

Kiemelt zenei
feladat:
ritmusérzék
fejlesztés

éneklési készség
fejlesztése

Dal
Ti csak esztek
Éliás Tóbiás
Gyertek, gyertek
gyermekek
Virágéknál

Dal

Mondóka
Kis gazdasszony
vagyok én
Kicsi fazék, kicsi tál

Seprűnyéllel végzett
gyakorlatok.

Kiemelt zenei
feladat:

Vendégségben a
törpéknél – alacsony
akadályok alatti
átkúszás

Mondóka

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA
KÖRNYEZET

Mikulás sapka
készítése, papír
gömbölyítés,
Mikulás puttony
készítés, ajándékok
készítése, szán
készítés
gyufásdobozból,
Névhúzás kalapból
Mikulás házának
elkészítése

Családrajz, önarckép
rajzolása
Gyurmacsalád
gyurmázása,
Családfa készítés
Család papírhengerből

Karácsonyfa készítése,
varrással, Karácsonyfa
díszítése,
ezüstfonallal,Legyező
hajtogatással készített
fenyő, Karácsonyfa
díszítés gombokkal,
Tenyérlenyomattal közös
karácsonyfa készítés,
Legyező hajtogatással
készült fenyős képeslap
Karácsonyi angyalok
készítése
Előre kivágott fenyőfák
díszítése különböző
technikákkal
Kincses doboz készítése

Boszorkány kalap
készítése, Boszi sapka
készítése édességgel
csoki mázzal

Szalvétahajtogatás
Ajándék origami
nárcisz készítése
Só liszt gyurma
sütemények készítése
a vendégeknek

Hagyományok
megismerése,
kemény puha
tapasztalások.

Ok-okozati,családi
viszonyok megértése,
Női- férfi szerepek,
minták , munkák,
ruházat
Öreg-fiatal,
Hasonlóságok
felfedezése a
családban
Az otthon melege.
Miért jó otthon lenni?

Hagyományápolás,
szokások, étkezések.
Ünnep fontossága.
Betlehem (cipős
dobozban)
Égő-éghetetlen kísérletek
Fény sötétség
Advent jelentése, jelképek

Férjválasztás
Fény-sötétség, Luca
búza ültetése

sós-édes fogalom
megismerése,
tapasztalása
udvariassági formák
Terítés(illem és
névutók gyakorlása)

MATEMATIKA
JÁTÉK
MUNKA JELLEGŰ
TEVÉKENYSÉGEK

Vastag-vékony
ellentét párok,
halmazalkotásjátékok gyűjtése a
mikulás puttonyba
(kemény-puha)
Visszafele számolás
(karácsonyig)

Kicsi- nagy
ellentétpárok, testi
különbségek
összehasonlítása,
Páros-páratlan

Célba dobás
puttonyba
Mit rejt a puttony
tapintás utáni
tárgyfelismerés

Családos szerepjáték,
Meglepetés zsák a
családtagok tárgyaival,
Kapcsolatok (kártyát
húznak)
Sziámi ikres játék

Egymás
megajándékozása,
örömszerzés
fontossága

Férfi női munkák
gyakorlása

Alacsony magas, forma
felismerés
(karácsonyfadíszek)
számlálás
Forma felismerés
(mézeskalács)
Gyertyák hosszabb
rövidebb, vastagabb
vékonyabb
Kincskeresés
térképolvasással, találós
kérdések körülírással
Ajándékvásárlás - boltos
játék
Árnyjátékok
Árnyék körberajzolása
Dekorációban való
részvétel
Asztal dísz készítése
gyümölcsökből
Takarítás-ünnepre
készülődés

Búzaszemek
válogatása,
szemezgetések,
számlálás

Geometriai testek
tulajdonságai,
különbözőségei

Boszorkány keresés,
boszi megfigyelése,
fekete dolgok keresése

Konyhazenekar
Holnap, ha hozzád
indulok… (szólánc)

Luca-napi pogácsa
készítés

házi munkák
sütés-főzés

VERSELÉS, MESÉLÉS

JANUÁR
SZERENCSE - HÉT

HULL A HÓ ÉS HÓZIK

SAPKA, CSIZMA,
KESZTYŰ, SÁL

Mese
A három kismalac
A kismalac és a
farkasok
Jankó szerencséje
Vers
Benedek Elek: Újévi
köszöntő
Fecske Csaba: Újévi
köszöntő
Gazdag Erzsi: Új év
Weöres Sándor:Újévi
köszöntő
Újévi mese
Ez újév reggelén

Mese
Hárs László: Pehelyke
Grimm: Holle Anyó
Miért fehér a hó
Jég ország királya
Vers
Szabó Lőrinc: Esik a
hó
Muskáth Zsuzsa: Egy
eltévedt hópihe
Pihe, pihe hópihe
Hógolyó
Esik a hó térdig ér már
Turi Tímea: Havas táj

Mese
Peti és a varázsradír
A bűvös sapka
Egérke piros
szegélyes…
Vers
Juhász Magda: Kell a
sapka
Jancsik Pál: Itt van a
tél
Turi Tímea: Didereg a
tél

MÚLIK AZ IDŐ

TÉLI
TEVÉKENYSÉGEK

MADÁRVÉDELEM

Mese
Bodai- Soós Judit:
Január
Zelk Zoltán: A négy
vándor
Vers
Csanádi Imre:
Hónapsoroló
Károlyi Amy: Tik-tak,
szól az óra
Fésűs Éva: Az
évszakok
Tóth Ágnes: Hétfőtől
hétfőig
Kátay Béla: Hónapok
számolása
Kosztolányi
Dezső:Óra mondóka

Mese
A korcsolyázó mackó
A téli lakoma
A didergő király
Téli Tücsök meséi
A kis gömböc
Kata és a ködszörny

Mese
A kóró és a
kismadár
Mindentudó madár
Szabad-e gólyát
lőni?Mese a
kismadárról,
amelyik nem akart
énekelni
Vers
Kiss Anna: Madár
Nemes N. Ágnes:
Hóesésben
Gazdag E.:
Cinegeetetés
Kányádi S.: Veréb
Két cinke
Turi Tímea:
Kismadár, Száll a
madárka
Dénes György:
Fülemüle
Tordon Ákos:
Madárszálló

Vers:
Csukás I: Országúton
nagy a hó
Hajnal Anna: Szánkón

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC

Kiemelt zenei feladat: Kiemelt zenei feladat:

Dal
A hajnali
harangszónak
Jöttem karikán
Megjött már az új
esztendő
Most érkeztünk

Dal
Új a csizmám
Mondóka
Nézzétek csak
emberek
Azért varrták a csizmát

Mondóka
Kicsi vagyok, székre
állok
Adjon Isten füvet…
Zab szaporodjon
Bort,búzát, békességet

UGRÁSOK

MOZGÁS

Kiemelt zenei feladat: Kiemelt zenei feladat:

Ugrás: páros lábon,
egy lábon, helyből
távolugrás („patak”
átugrása),ugrás
karikába – ugróiskola

Dal
Hull a hó, hull a hó
Országúton nagy a hó
Nagy a hó igazán
Felhő anyó hullat
Mondóka
Jő a tél hidege
Esik a hó térdig ér
Varjú károg
Azt mondják a cinegék

Hókupacfoglaló

Öltözködő-vetkőző
verseny
Kesztyű húzás időre
Sorversenyek
különböző játékos
eszközökkel

Dal
Így jár a toronyóra
Négy vándor
Hétfő, kedd…
A hét
Tízet ütött már az óra
Este van már nyolc óra
Harangoznak délre
Tízet ütött már az óra
Mondóka
Év múlik
Tavasz virágzik a
barack….

Versenyek, tárgyak
gyűjtögetése,
Játék érzékelő
korongokkal

Kiemelt zenei
feladat:
Dal
Szőjünk, fonjunk
Ha akarunk fonni
Nagy a hó igazán
Panta Rhei: Téli dal
Vígan él a favágó
Duruzsol a tűz
Mondóka
Szőjünk fonjunk
Szőjetek lányok
Volt egyszer egy
kemence

Szánkózás

Kiemelt zenei
feladat:
Dal
Az árgyélus
kismadár
Madárka, madárka
Ugráljunk
G.V.: Cinke
hívogató
Hol jártál az éjjel
cinegemadár
Mondóka
Jöjj be hozzám szép
madárka
Ágon ugrált a veréb
Madarak voltunk
Ez a cinke oly
picinyke
Fészekfogó
Békák a tóban

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI
MUNKA

Hóember
készítése,dugó
nyomdával, Hófelhő
késztése, vattávaltollal, hópelyhek
nyomdázása
fenyőággal, Puzzlepehely készítés,
Hóember
vattakorongból
Hópihe vágás
A hópihe gyöngyből
Fonalból hópihe
készítése

Sapka kesztyű sál
forma díszítése
sordísszel- tetszőleges
technikával

Óra készítésebarkácsolással
Óra Színezés

Fonások
Pókhálószövés
Fonalgrafika
Papírcsík fonás
Keszkenő készítés
csomózással
Képvarrás
Csipketerítő készítése

Talplenyomat
madárkészítés,
Madarak rizs
papírból,
Festés madártollal

néphagyományok,
babonák megismerése

hideg-meleg
kísérletek, olvadás
megtapasztalása
Nagyítóval való
megfigyelése
Nyomolvasás a hóban
Mi merül el a hóban?
Jégvirág megfigyelése

Téli öltözködés
megtapasztalása az
időjárás függvényében

Nappal és környezet
különbségei
Hétköznap ünnepnap
Napszakhoz kötődő
tevékenységek

Védett állatok,
védett madarak
Miért védett?
Hogyan tudjuk
megvédeni őket?

Számlálás tízig
műveletek végzése
összeadás-kivonás
ábrázolással
tárgyakkal

űrtartalom
Halmazállapotok

Csizmák, sapkák,
kesztyűk sorba
rendezése, párosítása.
Sorszámnevek

Óra számlapja
Sor-tőszámnév

Benti tevékenységek
megismerése, ide
vonatkozó szabályok
rögzítése
Disznóvágás, favágás
– házkörüli teendők
télen
Savanyúságok
kóstolása – zöldségek
hiánya télen
Szimmetrikus
alakzatok
(hóember,hópihe)

MATEMATIKA

KÖRNYEZET

Malac-süti készítése
Négylevelű lóhere
nyomdázása krumpli
nyomdával
Papírtépéssel a
négylevelű lóhere
ábrázolása

Több kevesebb
ugyanannyi
(kacsacsőr)

JÁTÉK
MUNKA JELLEGŰ
TEVÉKENYSÉGEK

Mi változott meg? Mi
hiányzik? Memória
(szólánc lefordított
képekkel)

Szívószállal papír
fecnik felszedése
Újság galacsinnal
”hógolyózás”

Öltöztetős játékok

A lakás zajai mikor
hallod

Jenga (farakás építés)
Hóember hó kunyhó
építése
Lábnyomok a hóban

Repül a…
Madárhangok
utánzása rímekkel
összekapcsolva

Konyhai
tevékenységek az újév
kapcsán

Hólapátolás, az
udvaron, az óvoda
környékén.

Csizma. cipőtakarítás
Rendrakás az
öltözőben (ruhák,
cipők, polcok,
szekrények)

Napi tevékenységek,
feladatok, felelősök.
Önkiszolgálás
gyakorlása.

Hólapátolás –
papírfecni
játéklapáttal, benti
takarítás

Madarak etetése
Etető készítés

FEBRUÁR
HÚ DE HIDEG, HÚ DE
MELEG

AZ ÉN TESTEM TESTSÉMA

EGÉSZSÉGHÉT –
LÁTUNK, HALLUNK,

ITT A FARSANG

DÖRMÖG A MEDVE

JÖJJÖN A TAVASZ,
MENJEN A TÉL!

VERSELÉS, MESÉLÉS

ÉRZÉKELÜNK

Mese
Linda Jennings: Fagy
Jankó
Móra Ferenc:
Didergő király
Kányádi Sándor:
Csikorgó, a
fagykirály
Rakoncátlan
lángocska
Tűzmadár
Kismalac és a
farkasok
Mikor fagy, mikor
olvad
Vers
Rákos Sándor:
Tűzrakó
Kovács Barbara: Hó
királynő palotája
Fagy kopog

Mese
A tükröcske
Szutyejev: Micsoda
madár ez
Vers
Beney Zsuzsa: Tíz pici
vándor
Bartos Erika: Tükör
Mit csinál a kiskezem
Hüvelykujj te hol vagy?
Itt a pislogója..
Ez a fejem..
Varró Dániel: ez a fülem
Ujjaimat mutogatom
Itt a kezem jobb és bal
Turi Tímea: Tükörkép
Ez a fülem ez a szám..
Kicsi orr kicsi száj..
Itt a fejem itt van ni..

Mese
Bartos Erika: Őrangyal
Vers
Ezzel látok, ezzel is…

Mese
Farsangi barátok
Álarcos bál a király
udvarában
Fésűs Éva: A fánk
Vers
Drégely László:
Bohóc bíztató
Lévay Erzsébet:
Farsang napján
Tündértánc
Babafarsang
Sarkady Sándor:
Farsang
Szepesi Attila:
Vidám legény a
bohóc

Mese
Hogyan cserélt
barlangot az ürge
meg a medve?
A naplopó medve
A két kicsi bocs
meg a róka
Vers
Tandori Dezső: Ez
a mackó
Csukás István:
Mackómese
A medve
töprengése

Mese
Gaál Mózes: Hóvirá,
A nyúl meg a tavaszi hó
Gyere tavasz
Fésűs É.: Mókus Péter
kiskertje
Vers
Csanádi I.:
Tavaszébresztő
Rákos Sándor: Három
vándor
Pósa Lajos:Tél és tavasz
Sarkady S.: Kikiáltó
Weöres S.: Olvadás,
Tavaszköszöntő
Kányádi S.: Márciusi
versike
Ég a kisze lánggal ég
Fazekas Anna: Sándor.
József, Benedek
Csöpög a hólé
Nagy Gáspár: Tavasz
bíztató

Dobások, fogások

Dal
Hideg van és fázom
Jön a róka
Tüzet viszek
Bújj bújj itt megyek
Mondóka
Volt egyszer egy
kemence

Megfogott a
fagykirály szoborjáték

RAJZOLÁS,
FESTÉS,
MINTÁZÁS,
KÉZI MUNKA

MOZGÁS

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC

Kiemelt zenei
feladat:

Kiemelt zenei feladat:
Dal
Kicsi orr
A fejem a vállam
Mondóka
Itt a szemem
Pont pont vesszőcske..
Apacuka szörnyek
Orrom. orrom, kedves
orrom

Kiemelt zenei feladat:
Dal
Csön. csön gyűrű
Erre csörög a dió
Koszorú
Mondóka
Orrom, orrom, kedves
orrom

Kiemelt zenei
feladat:

Kiemelt zenei
feladat:

Dal:
Itt a farsang áll a bál
Úgy tetszik,hogy jó
helyen vagyunk itt..

Dal
Bújj bújj medve
Jön a tavasz, megy
a tél
Mackó mackó
ugorjál
Mackó brummog
Brum brum Brúno
Mondóka
Dirmeg dörmög a
medve

Mondóka
Elmúlt a farsang
Ez a lábam ez ez ez ..

Szalaggyakorlatok
Jobb-bal gyakorlása

Vakvezetés – zenére
vagy akadálypályán

Bohóctorna,
zsonglőrködés

Árnyék
körberajzolás
Kiegészítős
(feladatlap)

Távcső készítés
Mobiltelefon készítés
kartonból

Csörgő készítése
sajtos dobozból,
papírgurigából
Zenés festés – Az
állatok farsangja

Mackójárásban
mézgyűjtés
(babzsák stb.) – ha
meglátja az
árnyékát (villanyt
fel-lekapcsolni),
vissza a barlangba
(szék, karika)
Műanyag pohárból
medve készítése

Kiemelt zenei feladat:
Dal
Sándor napján
Jön a tavasz
Fűjj, szél, fújj
Gryllus: Télkergető
Jöjj ki napocska
Bújj bújj zöldág
Napsugár a levegőben
Mondóka
Nem fúj már
Azt mondják a cinegék
Nem fúj már és nem
havaz
Nyújtózkodás
medvetorna

Tenyérnyomdával
hóvirág készítés
Tavaszi és téli kép
készítése –
összehasonlítás
Tavaszi fa pattogatott
kukoricával

KÖRNYEZET
IKA

MATEMAT
JÁTÉK

Testrészek
körberajzolása,
testrészek funkciója, mit
mire használunk?
Névutók-gyakorlása
Oldaliság helyes
értelmezése

Hideg-meleg
Forró krumpli
adogatás
Ellentét anyanyelvi
játék

Sziámi ikres játék

Baleset megelőzés

Eszközök
előkészítésének segítése
a külső világ tevékeny
megismerése
foglalkozáshoz.

MUNKA
JELLEGŰ
TEVÉKENYSÉ
GEK

Kísérletek a tűzzel
Téli időjárás
Olvadás
Hideg-meleg
összehasonlítás
Fűtés
Emberek
alkalmazkodása az
időjáráshoz
(fűtés öltözködés)
Gyertyákkal való
halmazalkotás

Tükrözés
Páros-páratlan
Szimmetria

Illőolajok égetése és
annak megfigyelése
Érzelmek felismerése
gyerekképekről
Mit jelentenek: a
szeme sem áll jól, füle
botját sem mozdítja, se
füle se farka
Névutók használata –
mit látok
Kakukktojás játék:
melyik nem érzékszerv
Hamis hang – hangot
adó tárgyakban találd
meg a kakukktojást
Súgós játék
Kacsintós játék
Zseblámpafény
követés
Érzelem puffok-labdák
Farkasszem-nézés
Saját testem,
tesztrészeim tisztán
tartása. (köröm kefe,
fésű, fogkefe…)
eszközök tisztán
tartása.

Néphagyományok,
színek gyakorlása

A medve külső és
belső jellemzői
Hagyományok,
mondák, időjóslás

Jeles naphoz tartozó
hagyományok
felelevenítése időjóslás

Mértani formák
Sorritmus,
síkidomok testek
oldallapjai,

Méretbeli
összehasonlítások
magasság mérése
súly mérése

Analógiás gondolkodás:
a hóvirág növekedése
fázisképekben

Asszociációs játék
Az állatok
farsangja(állatok
mozgások utánzása
zenére)

Szinonimázás

Asszociációs játék

Dekorációban való
részvétel

Teremrendezés

Udvar rendezés, virág
ültetés, kertészkedés.

TAVASZ

MÁRCIUS

VERSELÉS, MESÉLÉS

MENETEL AZ EZRED

Mese
A katona szerencséje
A katona meg a
szabólegény
A mézeskalács
huszár
A rendíthetetlen
ólomkatona
Vers
Újvári Anna: Magyar
vagyok
Hazám, hazám…
Sarkadi Sándor:Fel!,
Donászy Magda:
Szél,szél
Weöres Sándor:
Megy az úton
Dalos László: Pereg
a dob
Petőfi Sándor:
Csatadal
Kányádi Sándor:
Márciusi versike
Juhász Magda: Jön
egy katona

VÍZ
(MÁRCIUS 22.)

VISSZATÉRŐ

Mese
A kacsa és a halak
K. László Szilvia:
Csilicsepp
Zelk Zoltán: A
nagyravágyó felhőcske
A megszomjazott urak
A kakas és a pipe
A vödör és a kút
A kristálytiszta
patakocska
A hattyú, a csuka, meg a
rák
Párácska
A nagyravágyó
felhőcske
A patak meséje
Vers
Viszik a felhők,
hozzák…
Zelk Zoltán: A kis patak
Gyurcsó István: Pici
patak mondókája
Turi Tímea: Az élet vize

Mese
Kéri Krisztina: A
fecskék meg a verebek
A fecske és a
szalmaszál
Fecske Fáni születése
Tordon Ákos: A
kismadár kertje
Gólyafi első utazása
A mi gólyánk
Vers
Zelk Zoltán: Gólya,
gólya
Zelk Zoltán: Fölkeltek
a madarak
Bartos Erika:
Fecskevers
Sarkady Sándor:
Megjött a gólya
Mi szél hozott kisfutár?

MADARAK

EGÉSZSÉGHÉT –
MOZDULJ!
TÉLI OLIMPIA
Mese
Öcsi az uszodában
Mese a táplálkozásról
a legfinomabb falat
Fogászat az őserdőben
Makk Marci
A lusta méhecske
Lusta lány
Mese a lusta bociról
A nyúl és a sün
Tiszta kosz
Az olimpia története (
Vili világa)
Vers
A beteg mackó dala
Találós kérdések:
szappan, fésű,
fürdőkád.

VIRÁGZÁS,
TAVASZTÜNDÉR

HÁZI ÁLLATAINK
KI LAKIK ITT?

NYOMÁBAN

Mese
Lázár Ervin:
Virágszemű
Kányádi Sándor: A
néma tulipán
Hétszínvirág
Az erdőzöldítő és a
mező virágoztató
királykisasszony
A pitypang meséje
Benedek Elek: Az
aranytulipán
Fésűs Éva: Virágbál
Vers
Hajnal Anna:
Virágokról
Osvát Erzsébet:
Barka
Csukás István: A
bűvös virág
Szilágyi Domokos:
Táncol a sárga
Mentovics Éva: Itt a
tavasz
Tavaszi bodzavers
Virághozó április
Csilingel a
gyöngyvirág

Mese
Benedek Elek:
Csudaállatok
Szutyejev:Három
kiscica
A szegény ember
állatai
Móra F.: Talpas mese
Az állatok nyelvén
tudó juhász
A komédiás disznó
Benedek E.: A
telhetetlen kecske
A fiatal pár és a kotlós
A kiskakas gyémánt
fél krajcárja
A kakas és a pipe
Három csibe
Vers
Csanádi I.: Kis kutya,
nagy kutya
Rónay György:
Mondd, szereted az
állatokat?
Rigó Béla: Nálatok
laknak-e állatok?
Fecske Csaba:
Bolondos állatok
Székely Éva: Házunk
körül

MOZGÁS
Futások,
járások

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC

Kiemelt zenei
feladat:
Dal
A jó lovas katonának
Huszár gyerek
Süvegemen
Rajta, rajta jó
katonák
Fut szalad a pejkó
Menetelés
Aki nem lép
egyszerre
Hej vára vára
Járom az új váramat
Nincs szebb a
virágnál
Csizmám kopogó
Jól van dolga
Mondóka
Hopp, hopp katona
Katonai kiképzésakadálypálya építése
Vártámadás
babzsákkal
Egyenletes járás
dobszóra, lépés a dob
ritmusára

Kiemelt zenei feladat:
Dal
Víz, víz tiszta víz
Széles a Duna
Itt is egy kis kút
Hej Dunáról
Mély kútba tekintek
Kácsa, kácsa
Mondóka
Biciklire szálltam
Tó vize…
Ess eső ess
Ess eső essél
Hol lakik a halacska

Krokodilfogó
Tó vize (csoportosítás –
kacsák a karikába)
Mocsárjáték
(papírlapokon lépkedés)

Kiemelt zenei feladat:

Kiemelt zenei feladat:

Dal
Eresz alól fecskefia
Fecskét látok
Gólyát látok
Gólya bácsi
Gólya gólya gilice
Mondóka
Áll egy kis pont
Bújj be béka

Dal
Ugráljunk
Cini-cini muzsika
Mackó mackó ugorjál
Mély kútba tekintek

Békák a tóban, Gólya
viszi,
-Béka kergető,Békák a
tóban,Jön a
gólya,Menekülj a
gólya
elől(okosanya.blog.hu)

Mondóka
Mackó mackó ugorjál
Mackó bácsi nagy
turista..
Dirmeg dörmög a
medve…

Gerinctorna
Futóversenyek
Fogójátékok
Egészségpálya
Téli Olimpia

Kiemelt zenei
feladat:

Kiemelt zenei
feladat:

Dal
Mély erdőn
ibolyavirág
Hej tulipán
Beültettem
kiskertemet
Gryllus: Bodzavirág
Tuli tuli tulipán

Dal
Egy kismalac
Falusi hangverseny
Öreg kutya
Ha én cica volnék
Én elmentem a
vásárba
Sárga csikó
Volt nekem egy
kecském
Hol jártál báránykám

Mondóka
Szedtem virágot

Ébredő virágok
zenére

Mondóka
Macska, macska
(kiszámoló)
Kerekítek kereket
Áll a mezőn a tehén
Erre kakas
Nincs szebb madár
Állatok járásának
utánzása megadott
jelre, mondókával

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI
MUNKA
KÖRNYEZET
IKA

MATEMAT

Közös kokárda
készítés tenyérlenyomattal
Zászlókészítés
papírgalacsinnal/
papírtépéssel
Festett parafa dugó
szeletből zászló
Párta és
csákókészítés
Papírkard
Hurkapálca zászló

Halacska készítése
körpikkelyekkel, só liszt
gyurmából
Vízi világ festése
szivaccsal
Festés buborékkal
Origami béka
Dióhajó
A víz körforgása sajtos
dobozból
Esőcsepp készítése
ujjlenyomattal

Fészekkészítés
agyagból, szalmából,
gurigából gólya
készítése

éremkészítés papírból
Sí, szánkó készítése
papírból

Néphagyományok
ápolása, nemzettudat
erősítése
Merre néz a zászló?
– téri irányok
Zászlók a közeli
országokból

Magyarország
víztérképe – folyóvíz és
állóvíz
Terepasztal – tó
készítése
Vízi növények
Vízi járművek
Kísérlet: csapvíz,
pocsolya, tó
összehasonlítása
Tűz és víz viszonya
Víz felhasználásának
módjai
űrtartalom
Halak csoportosítása
Dobókockával műanyag
halak és kacsák
úsztatása a tóban

Megfigyelések a
faluban séta
alkalmával

Sportnap – különböző
állomásokkal
Miért egészséges a
mozgás?
Hogy lehet mozogni –
sportágak
Ugrókötelezés
Magasugrás
Távolugrás
Gyalogtúra
Gyümölcsös vitamin
bomba

Mérések, távolságok
érzékelése

Mozdulatok
számlálása – visszafelé
is
Sor számnevek

Hozzárendelés
(katona, ló, kard)
Oszlop-sor fogalma
és
megkülönböztetése

Liliom készítés
tenyérkörbe
rajzolássalkivágással, Tulipán
készítés villa
nyomdázással, Sátor
hajtogatással virágok
készítése,
Tavasztündér
készítés
csipkevágással,
Virágpréselés
Pitypang
festékfújással
Viráglenyomat
gyurmába
Séta a természetben a
tavasztündér
nyomában..
Színek gyakorlása
Virágfestés
Virágültetés

Festés fogkefével
(bajusz,szőr)

sorminta virágokból
szín szerint vázába
rendezés

Mit eszik?hozzárendelés
Kétlábú-négylábú
állatok párosítás,
hozzárendelés

Állatok lakhelye –
vadonélő és háziállat
Kétlábú és négylábú
állatok

JÁTÉK
MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK

Kaszárnya készítése
legóból (piros katona
a piros toronyhoz)
Memóriakártya
zászlóból
Adj király katonát
Parancsol a katona
Foglalkozáshoz,
játékhoz készített
eszközök
elkészítésében
segédkezés.
Tevékenységek után
a csoportszoba
elpakolása.
(rendrakás, seprés,
asztalok letörlése)
Az udvar
sepregetése,
gereblyézése, a
tavaszi környezet
szépítése.

Szólánc játék
Úszik a…. (repül a…
játék mintjájára)
Horgászjáték
Szigetekhez pingpong
labda eljuttatása fújással
Hullámjáték vászonnal
Aktív környezetvédelem
Az udvar sepregetése,
gereblyézése, a tavaszi
környezet szépítése.

Szerepjáték (
ornitológus)

Fészek készítése
Az udvar sepregetése,
gereblyézése, a tavaszi
környezet szépítése.

Kötélhúzás
Sportágválasztó –
szerepjáték
Táncversenyek – ki
bírja tovább
Olimpiai
versenyszámok
Teremdíszítésben,
teremelrendezése
dekorációban segítés.
Az udvar sepregetése,
gereblyézése, a tavaszi
környezet szépítése.
Akadálypálya
készítése, tornaszerek
elpakolása

Szóradírozás
Színgyűjtés

hangutánzás
Farkasszem-nézés

Bodzaszörp készítése
Az udvar
sepregetése,
gereblyézése, a
tavaszi környezet
szépítése.
Virágmagok,
hagymák, palánták
közös vásárlása,
ültetése.

Az udvar sepregetése,
gereblyézése, a
tavaszi környezet
szépítése.

VERSELÉS, MESÉLÉS

ÁPRILIS
HÚSVÉT
TOJÁS VAGY NEM
TOJÁS?
FORMAFELISMERÉS
Mese
Nyuszi világító
lámpásai
A fogfájós nyuszi
Gárdonyi Géza: A kis
csacsi meg a nyuszi
Tóth Eszter: Tapsi
ajándéka
A sün és a nyúl
K. László Szilvia: A
csipogó hímes tojás
Móra Ferenc: A
húsvéti tojások
Vers
Devecsery László:
Húsvét,
Húsvét hétfő hajnalán
Ne siess úgy, nyuszi
pajtás
Csukás István: Nyuszimese
Messze földön jártam
Egy nyuszi a réten
Sarkady Sándor:
Húsvéti felelgetős

BOLONDOS ÁPRILIS

FÖLDNAPJA

EGÉSZSÉGHÉT NYUGALOM A

KÖZLEKEDÉS

ÉN KIS KERTEM

HOSSZÚ ÉLET TITKA

Mese
Kányádi Sándor: Április
hónapja
A rosszcsont felhő és a
nap
Március Április
Vers
Sebők Éva: Bolondos
április
Áprily Lajos:
Tavaszodik
Weöres Sándor:
Napsugár a levegőben
Osváth Erzsébet: Tavasz
a várva vár
Kovács Barbara: Tócsa
nóta
Végh György: Virágzó
április

Mese
Mimó és Csipek
Zöld erdőben, zöld
mezőben
Mimóék és a Föld napja
Kerekerdő meséje
A Föld napja
A Föld meséje
Ébresszük fel Föld Apót
Kukamanó
Vers
A föld napja vers
Birta Erzsébet: Ha nagy
leszek
Orbán Ottó: A Föld
Szabó Boglár Erzsébet:
A természet szépsége
Zelk Zoltán: Anyu végy
egy hegyet nekem
Turi Tímea: A föld, az
ég, a nap

Mese:
Nyughatatlan
méhecske

Mese
Zebra Zoli diafilm
Macóka meséi: A
csodálatos pumpa

Vers:
Weöres Sándor:
Legyen álmod

Vers:
Megy a hajós a
Dunán
Szalai Borbála: A
jelzőlámpa
Mese a kis
repülőgépről

Mese
Mászöly Miklós: A
törpekirály
epreskertje
Lázár Ervin:
Vacskamati virágja
Zelk Zoltán:
Virágok álma
Égig érő paszuly
Tordon Ákos: A
kismadár kertje
Vers
Zelk Zoltán: A kis
kertész
Zelk Zoltán: Az én
kertem, Kertész
leszek
Muskáth Zsuzsa:
Csodakert
Bokor alján ibolya
Vidor Miklós:
Virághívogató

MOZGÁS
Ugrások

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC

Kiemelt zenei
feladat:
Dal
Nyuszi ül a fűben
Nyuszi Gyuszi
Erdő szélén házikó
Parton ül a két nyúl
Mondóka
Úgy viruljanak
Nyuszi nyuszi
nyulacskám
Nyuszi fülét hegyezi
Benn a bárány

Nagymozgások
gyakorlása változatos
feladatokkal, Játékos
gimnasztikai
gyakorlatok,
Mozgásos játékok
Ugrások gyakorlatok,
udvari játékokra, ról.
Távolugrás homokba
Magasugrás zsámolyra
Nyuszi, békaugrás
Nyuszi vadászat

Kiemelt zenei feladat:

Kiemelt zenei feladat:

Dal
Csepp, csepp csepereg
Tavaszi szél
Halász Judit: Záporvers
Ha vihar jő

Dal
Most jöttem Bécsből
Széles a Duna
Gryllus: Hallgatag erdő
dala

Mondóka
Esik eső jaj jaj jaj
Sim-sum fúj a szél
Fújja a szél a fákat
Ess esső essél

Mondóka

Pocsolyafogó –
pocsolyák átugrása
Nap-szél-eső játék

PET-palack cipő –
ügyességi játék

Kiemelt zenei
feladat:

Kiemelt zenei
feladat:

Dal
Körben áll egy
kislányka
Ha jó a kedved

Dal
G.V. : Bicikli bicikli
G.V.: Kis hajó
Jön a kocsi most
érkeztünk

Mondóka

Mondóka
Megy a hajós a
Dunán
A mozdony
Ziki zaka zakatól
Poros úton kocsi
zörög

Relaxáló zene
mozgásos ellentétek

Szabályjátékok
közlekedéséi
eszközökkel

Kiemelt zenei
feladat:
Dal
Én kis kertet
Bújj bújj zöldág,
kiskertecske
Kellene szép kert
Egy kis kertet
kertelek
Egy kis kertet
kerítek
Beültettem
kiskeretemet
Kecske ment a
kertembe
Mondóka
Rózsa rózsa szép
virágszál
Kiskertemben az
ürge
Kicsi mag a föld
alatt
Állatok
mozgásának
utánzása: medve,
sánta róka, nyuszi,
gólya, foka, pók,
rák)
Játék: Sánta róka

MATEMATIK

Mérésk, súlybéli
Szimmetrikus tojás –
mintamásolás
Formák
összehasonlítása

Síkidomok
bohóckészítés

Hosszúság, mérés

Nyulak ki a bokorból
Ping-pong labda
hordás kanállal

Mi változott meg játék

Hulladékgyűjtő
társasjáték
Kupakok gyűjtése a
fűben

Sally’s garden
(V.Z.P.)
Mosolyt küldő játék

Verseny játékok
biciklivel motorral
Ki mit tud játék a
közlekedésről

Asztalterítés, húsvéti
ételek készítése

Foglalkozáshoz,
játékhoz készített
eszközök elkészítésében
segédkezés.
Tevékenységek után a
csoportszoba elpakolása.
(rendrakás, seprés,
asztalok letörlése)

Az önként vállalt
feladatok,
munkafolyamatok
gyakorlása.
A közösségért való
tevékenykedés örömére
nevelés, mely normák,
értékek, szabályok
kialakulásához vezet.

a festéshez szükséges
eszközök
előkészítése. festés
után rendrakás.

Közlekedési park
kialakítása
Közlekedési eszközök
karbantartása,
tisztítása

MUNKA JELLEGŰ
TEVÉKENYSÉGEK

JÁTÉK

A

RAJZOLÁS,
FESTÉS,
MINTÁZÁS, KÉZI
MUNKA
KÖRNYEZET

Cukortartó répa
készítés, Nyuszi
bárány készítés
vattából
Húsvéti kosár
készítése
Bárány és nyuszi
fonalból
néphagyomány
népszokások
Tojás formája, színe,
tulajdonságai
Tojás fajtái – kóstolás
(főtt, tojáshab stb.)

Szélcsengő készítés

tavaszi időjárás
öltözködés
Honnan fúj a szél

Térkép rajzolás közösen
és egyénileg – otthonról
és az óvodáról
Föld készítése
papírgalacsinnal (barna
és kék)
Kupakokból virág
kialakítása, festése
Földgömb – színei,
részei, megvilágítás
zseblámpával
Környezetvédelemre
nevelés – mi
veszélyezteti a Földet?
Szemétszedés

Zenére festés

Papírhengerből
járművek késztése
Közlekedési táblák
készítése
Actimeles palackból
repülőgépek

Barackfa ág
készítés forma
lyukasztóval,
Képkészítés préselt
virágokból,
Nyomdázás
virágokkal

Lelki
egészségvédelem

Közlekedés
megfigyelése az
útkereszteződésben

Virág les - séta

Gyors-lassú
érzékeltetése

Virágok
csoportosítása
különböző
szempontok szerint
Virágszirmok
összehasonlítása
Kicsi mag a föld
alatt – mozgással
kísérve

Relaxációs
gyakorlatok
Mitől érzed jól
magad?

kerti munkák
végzése

MÁJUS
GYEREKNAP

VERSELÉS, MESÉLÉS

Mese
Szalai Borbála:
Gyermeknapra
Gyerekek kedvenc
meséi
Vers
Párosával mondható
mondókák

MADÁR ÜL FENN A
FÁN –
(MADARAK ÉS FÁK
NAPJA: MÁJUS 10.
Mese
Borika fája
Mese a fákról
Madarak ébredése
Madarak iskolája
Kóró és a kismadár
Madaras néni meséje

Vers
Benedek Elek: Szeresd
a fát
Turi Tímea: Az erdő
fohásza
Erdő, erdő, héterdő
Áprily Lajos: Szeret az
erdő
Szalai B: Madárbeszéd
Zelk Z: Fölkeltek a
madarak, Mit
mondanak a madarak?

PÜNKÖSDI
NÉPSZOKÁSOK

FLÓRIÁN NAPJA
TŰZ BARÁT ÉS

ANYUKÁM

ZIMME-ZUMM

Mese
Igaz történetek alapján a
tűzoltó kutyák
A szalmaszál a babszem
meg a parázs

Mese
A legszebb vasárnap
Kicsi mese
Nagy Katalin:
Kettőnk titka
A köszöntő

Vers
Találós kérdések,
ha rőzsén él..
ha vizet iszik..
Törpe tánc

Vers
Donászy Magda:
Köszöntő nagyinak,
Nagyanyónak
Lukács Angéla: Csak
egy van
Bartos Erika: Anyák,
Anyák napja, Mondd
el anya
Szalai Borbála:
Édesanya becéz
engem
Anyukám, anyukám
találd ki

Mese
Móra Ferenc: A
nyughatatlan
méhecske
László Barbara:
Zümzi
A pötty nélküli
katica
A szitakötő
Az ezüst hegeű
Vers
Eörsi István:
Katicabogaramról
Beney Zsuzsa:
Tavasz
Kányádi Sándor:
Nyári zápor
Pákolitz István: A
hangya
Zsong-bong sűrű raj

ELLENSÉG

Mese
A rózsát nevető
királykisasszony
Csipkerózsika

Vers
A pünkösdi rózsa…
Meghozta az Isten …

Kiemelt zenei
feladat:

Kiemelt zenei
feladat:

Dal
Száll a madár ágról…
Szérű mellett sudár
fa…
Hosszú az erdő
Erdő, erdő
Gryllus: Hallgatag
erdő dala
Magas fenyő
Iglice szívem
Körtéfa
Mondóka
Tarkaszarka
Aladár… ( csúfoló)

Dal
A pünkösdi rózsa
Kinyílt a rózsa
Mi van ma mi van ma..
Elhozta az Isten..

Labdajátékok
Ugráló vár
Trambulin
Kötélhúzás
Zsákba futás
Lufi csata
Molnáros játék

Egyensúlyozó járás

Golyózás íjazás
Karika hajtó játék
Lovasjáték

Papírsárkány készítése
Szélforgó készítése
Zászló a homokvárhoz
Homoksütemények
készítése

Falenyomat készítés
Festés madártollal

Virágokból koszorú
készítés
Lovacskák készítése
Nyíl és íj készítés
Korona készítése
Gyöngyfűzés

Dal
Járom az új váramat
körjáték
Mi szél hozott kisfutár
énekes párbeszéd

Dobások, fogások

Mondóka

RAJZOLÁS,
FESTÉS,
MINTÁZÁS,
KÉZI MUNKA

MOZGÁS

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC

Kiemelt zenei
feladat:

Kiemelt zenei feladat:

Kiemelt zenei
feladat:

Kiemelt zenei
feladat:

Dal
Édesanyám szeret
engem
Örömünnep ez a nap
Anyák napja
felvirradt
Mi van ma
Hajnalban a
patakpartján
Ó ha cinke volnék
Anyám édesanyám
Jöttem karikán
Én kicsike vagyok
Mondóka
Anyukám, anyukám

Dal
Katalinka
Domború hátam
Szállj el szállj el
katicabogárka
Zöld erdőben a
tücsök
Mondóka
Kicsi állat a hangya
Szárnyát tárja
Kis pillangó picike

Váltóversenyek
akadálypályán, Tűzoltók kiképzése
tűztánc zenére,

Ringás utánzása

Mozgásos, futó ,
utánzójátékok:
méhecske, pillangó,
katicabogár …

Láng máglya készítése,
tenyérnyomattal
papírcsíkokkal

Képkeret készítése,
közös kép anyukával,
Szívecske fűzér,
Origami virágok,
szív varrása

Katicabogár
készítés dióhéjból,
Méhecske fűzése
szivacsból

Dal
Ég a város
Bújj bújj itt megyek ..

Mondóka
Mondóka
A pünkösdi rózsa..
Piros pünkösd napján..

Levegőben közlekedő
élőlények
megfigyelése

Ismerkedés a
pünkösdhöz
kapcsolódó
időjóslásokkal
hagyományokkal
Beszélgetés a
népszokásokról

Tűz barát ellenség
Haszna- veszélyei
Tűz története
tulajdonságai
Hideg-meleg

Téri tájékozódás
Névutók
Súly mérés nehézkönnyű
Távolságok
Sor számnevek
tőszámnevek
gyakorlása

Madártollak
összehasonlítása,
relációs szókincs.
Falenyomatok
összehasonlítása
Kisebb-nagyobb
Alacsonyabb –
magasabb
Vastag széles,

Párták különböző
formái
Forma felismerés
Gyöngyfűzés
Tő számok, számlálás
Halmaz képzés-bontás

Távolságok mérése

Szabadban végezhető
mozgásos játékok
Versengések
sárkányeregetés
Szappan buborékfújás

Képzeletbeli játék a
mondókával
Kapcsolatteremtő játék
– a csoport fele fa, a
másik fele választ egy
fát
Ugráló kismadarak
Szarkatánc
Kukacgyűjtés (
spatulával csipesszel)

Pünkösdi király és
királyné választás

Szerepjáték
Tűzoltás próba játék

JÁTÉK

MATEMATIKA

KÖRNYEZET

Gyereknap az
óvodában

Anyával kapcsolatos
élmények, emlékek
elmesélése – az anya
szerepe
Felnőtt-gyerek
összehasonlítások
Fiú-lány
tulajdonságok,
holmik
Halmazalkotás – fiúk
és lányok
Szív, mint forma szimmetria

Rovarok
Nagyítóval való
megfigyelés

Szinonimagyűjtés –
anya
Papás-mamás
szerepjáték
Folytasd- játék: azért
szeretem anyukám,
mert…

Asszociációs játék
Szorgoskodó
rovarok –
babzsákkal a
virágok (karikák)
beporzása

Papírból készített
méhecskék,
pillangók, katicák
számlálgatása,
sorba rendezése.
Téri játékok.

MUNKA JELLEGŰ
TEVÉKENYSÉGEK

Eszközök előkészítése
Udvar berendezése,
átalakítása, díszítése
Meghívó készítése

Madáretető készítése,
tisztán tartása,
eledelről való
gondoskodás.

Eszköz készítése
Szervezési feladatok

Rőzse gyűjtés
Víz hordás

Anya munkái:
házimunka

Foglalkozáshoz,
játékhoz készített
eszközök
elkészítésében
segédkezés.
Tevékenységek
után a csoportszoba
elpakolása

NYÁR

JÚNIUS
ÖSSZEFOGLALJUK AZ
ÉVET

VERSELÉS, MESÉLÉS

Mese

Vers

GYÜMÖLCSÖZÖN

Mese
Móra F: Ropogós
cseresznye, Csengő
barack
G.V. Gyümölcspiac
Fésűs Éva: Gyümölcsmese
Vers
Heinrich Heine:
Megjött a május
Kemény Simon: Négy
vers-gyümölcsök
Bartos Erika:
Gyümölcskosár

SZIVÁRVÁNY
HÉT ÁGRA SÜT A NAP

Mese
Mentovics Éva: Ki
csente el a színeket
Bartos Erika: A
szivárvány
A kék és a sárga
festékpötty
Fésűs Éva: A pajkos
napsugár
Francia népmese: A
nap és a szél
versengése
Vers
Kosztolányi Dezső:
Mostan színes
tintákról álmodom
Nagy Bandó András:
Tizenkét szín
Tóthárpád Ferenc: A
három paca
Devecsery László:
Színek
Szepesi Attila: Június
Mentovics Éva : Itt
van a nyár
Osváth Erzsébet:
Kánikula

CSIGA-BIGA GYERE

LEJÁRJUK A LÁBUNK

VIZESNAPOK

Mese
Orsovai Mária: A nagy
utazás
Szombati kirándulás
Vers
Székely Magda:
Kirándulás esőben
Szalai Borbála:
Gyalogút
Nemes Nagy Ágnes: A
titkos út
Weöres Sándor: Erdőt
járunk
Csukás István:
Keresgélő
Weöres Sándor:
Barangolók
Buda Ferenc: Négyen
utaznak
Veress Miklós:
Vasárnapi utazás

Mese
A párácska
A tündérhableány
Kovács Zsóka
vízcsepp meséje
A
szivárványhalacska
A vödör és a kút
Marék Veronika: A
kalóz nagypapa
A kalózok kincse
Tarbay Ede:
Kalózmese
A tó tündére
A gonosz Vizi tündér
A kis hajó

KI
PILLE, PILLE,
PILLANGÓ

Mese
A csigacsalád meséje
Égből pottyant mesék:
A csigacsalád
A szívtelen csiga
Pannika csigabigája
Dósa Lajos: Mese a
csigabigáról
Orsovai Mária: A
meztelen csiga
Fésűs Éva: A szívtelen
csiga
A kis hernyó
A három pillangó
Vers
Gazdag Erzsi: Csigaút,
Osváth Erzsébet:
Csavargó csigabiga
Nemes Nagy Ágnes: A
csiga
Fűszálon, levélen…
Szilágyi Domokos:
Lepkedal
Gyurcsó István:
Pillangó szárnyon

Vers

Dal

Kiemelt zenei
feladat:
Dal
Hajlik a meggyfa
Érik ropogós

Kiemelt zenei
feladat:
Dal:
Nagy hajóval
Jöjj ki napocska

Mondóka:
Egy megérett a meggy
Mondóka:
Mondóka

mozgásos játékok

MOZGÁS

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC

Kiemelt zenei
feladat:

Bordásfalon lévő
függeszkedés mászás
függőleges szeren

Színfogó
Színcápa
árnyékunkkal
Labdajátékok, foci,
célba dobás.
Játszótér felfedezése.
Kocogás, futás,
kerékpározás,
rollerezés a
kerékpárúton
Mezítlábas torna

Kiemelt zenei
feladat:

Kiemelt zenei
feladat:

Dal
Gryllus Vilmos:
Csigabiga
Apacuka Együttes:
Csigadal
Halász Judit: Csiga
Lepke te kedves
Három színes
pillangó…
Reggeli harmat
Tarka szárnyú pillangó
Mondóka
Csóré csiga
Amikor kint süt a
nap…
Lepke, lepke szállj
le…

Dal
Jön a kocsi
Fussunk, szaladjunk
Somvirág
Sétálunk
Mondóka
Megyek, megyek
mendegélek
Erdőt járunk

Ugró iskola
csigaformában
Akadálypálya a
hátukon „csigaházzal”
Futós játékok – ne lépj
a csigaházra!
Ide szállt a pillangó
(testséma)

„LEJÁRJUK A
LÁBUNK”
Gyalogtúra a
kerékpárúton.

Kiemelt zenei
feladat:
Dal: Mélykútba
tekintek
Mit mos..
Széles a Duna
Tavaszi szél vizet
áraszt
Nyár van, nyár
Nagyhajóval
Gryllus: Kalóz
Mondóka
Vízbe estem
Víz, víz tiszta víz
Víz víz patakvíz
Vizet igyál
kiskomám
Egy aranyalma két
aranyalma…
Vízibomba háború,
vízi pisztoly háború
Vízen úszó tálba
célba dobás

RAJZOLÁS, FESTÉS,
MINTÁZÁS, KÉZI
MUNKA

Festés buborékkal
Harmonika
hajtogatással,
szivárvány (körforma)
Napocska készítése
színes sugarakkal,

Gyümölcsök
megfigyelése a
természetes
környezetükben

Színes flakonok és a
fény
Szivárvány a
szobában(víz és
zseblámpa)
Évszakok színeinek
összehasonlítása
hideg-meleg
Légfürdőzés,
napfürdőzés – D
vitamin fontossága
Péter Pál napja – az
aratás kezdete

Űrtartalom halmaz
részhalmaz

Az évszakok színeinek
csoportosítása
Igaz hamis állítások
Számlálás gyakorlása,
több-kevesebbugyanannyi: nap,
felhő.
Körberajzoljuk
tenyerünket, talpunkat,
összemérjük őket.

MATEMATIKA

KÖRNYEZET

Só liszt gyurmából
gyümölcskészítés
Gyümölcsformák
díszitése különböző
technikákkal

Gyurma csiga igazi
csigaházzal (színesre
festve)
Sajtos dobozzal és
fonállal csiga készítése
Pillangó harmonika
hajtogatással
Pillangó
papírtányérból
Pillangó festékfolt
A pillangó
átváltozásának
folyamata
Báb kifejlett
bemutatása IKT
eszközön

Csigaházak
összehasonlítása,
mérése, csoportosítása
Szimmetria

Buborékfestés
Festékfröcskölés
Betonra vízzel
rajzolás

túrázások
Piknikezés

Egyenes, görbe
vonalak,
számosság
megállapítás túrázás
közben.
Hosszú, rövid,
keskeny, széles utak.
Magasabbalacsonyabb fák,
bokrok.

Víz tulajdonásgai
Testünk a vízben
Színes jégkocka,
színes buborékok

Könnyebb-nehezebb
a vízben
Formafelismerés –
különböző formájú
buborékfújó

Színgyűjtés
Játék a saját
árnyékunkkal
Játék a szabadban:
homokvárépítés,
babaszobai játék,
horgászos játék,
Felhőles” fantáziajáték

Játék a csigaházakkal a
homokban
Pillangó mozgásának
utánzása
feladatvégzéssel
Pillangó, pillangó –
testsémás játék

Túrázás, piknikezés a
babákkal a
csoportszobában, az
udvaron.

buborékfújás
vízi csata
Búvárkodás
Vízi bomba készítése
Víztöltés, vízmérés
versenyre
Pingponglabda lövés
vízi pisztollyal

Gyümölcs zöldség
mosása tisztítása
feldarabolása

Az udvar sepregetése,
gereblyézése, a nyári
környezet szépítése.

Gyümölcssaláta
készítése.

A túrához szükséges
eszközök előkészítése

Kiszáradt növényzet
locsolása,
madáritatás

MUNKA
JELLEGŰ
TEVÉKEN
YSÉGEK

JÁTÉK

Asszociációs játék

AUGUSZTUS
GÖRÖG A GÖRÖG A

HOMOKOZUNK

NYÁRI JÁTÉKOK

CSODAHÉT

VERSELÉS, MESÉLÉS

DINNYE

Mese
Móra Ferenc: Az én
dinnyeföldem
Mirr-murr kandúr
kalandjai
Gondos bocsok
Fésüs Éva: Mire való a
dinnye?

Mese
Bogyó és Babóca:
Homokvár
Dörmögőék kalandjai
Gyárfás Endre: A
homokvár
Móra Ferenc:
Homokországban

Mese
A gyerekek kérésére

Vers: találós kérdések

Vers:
Homokvár

Vers:
Kedvencek ismétlés

Mese
Tündérbál
A szivárvány tündér
nyomában
Vers
Gazdag Erzsi:
Mesebolt
Juhász Gyula: Mese
Megay László:
Sárkány
László Gyula:
Csodahét
Weöres Sándor: A
hétfejű sárkány

ÚJ GYEREKKEL
VALÓ ISMERKEDÉS

Mese
Fésüs Éva: Kié a
hinta?
Bartos Erika: Az
őrangyal
Vers
Cini-cini muzsika
Hüvelykujjam
fölébredt
Ez elment vadászni..
Megyek itt megyek
ott..

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK,
GYERMEKTÁNC

Kiemelt zenei
feladat:

Dal
Érik a dinnye
Mondóka
Görög dinnye török
tök
Kiskertemben az ürge
Érik-érik a dinnye

Énekes játékok: A már
ismert dalos játékok
éneklése és játszása az
udvaron
Ölbeli játékok,
mondókák
ismételgetése

Kiemelt zenei
feladat:
Dal

Mondóka

Kiemelt zenei
feladat:
Dal
Sárkány paripán…
Bóbita bóbita..
Paff, a bűvös sárkány
Mondóka
Kicsi mese

Kiemelt zenei
feladat:
Dal
Veronika Zp. –
Ismerkedős dalok
Jöttem karikán
Csipp-csipp csóka
Ég a gyertya ég
Ilyen nagy az óriás

Futások, járások

Mondóka:
Tapsi tapsi mamának..
Töröm töröm a mákot..
Dinnyegurítás,
dinnyével súlyemelés,
súlyemelő verseny.
Akadályversenyek az
udvaron: Pinocchio ás
az Aladin mászó
váron.
Mezítlábas torna.
Kekszgolyóból dinnye
készítés,

RAJZOLÁS,
FESTÉS,
MINTÁZÁS
, KÉZI
MUNKA

MOZGÁS

Kiemelt zenei
feladat:

Mezítláb járás-futás a
homokban. Kéz és
lábnyomat a
homokban. Célba
dobás
homokbombával.

Szabadmozgások
gyakorlása a
természetben

Mesebeli állatok
mozgásának utánzása.
(medve, sárkány,
paripa…)
Sárkányeregetés az
udvaron

Játékos láb-és
tartásjavító torna,
eszközzel: kislabda,
kendő.
Üljél baba térdemre..
Hóc hóc katona…

Homokkép készítés

Aszfalt rajz, rajz
vízzel,

Sárkánykészítés

Só-liszt gyurmából
sütemények készítése
Gyurmázás

Kiemelt zenei
feladat:

KÖRNYEZET
A

Homok és víz
kölcsönhatása
Kísérletezés a vízzel és
homokkal.

Alkalomszerű munka:
dinnyeevés után
rendrakás, segítés a
felnőtteknek.

Udvarrendezés, a
homokozó játékok
elmosása,
rendberakása.

Homokvárépítés:
melyik a magasabb,
hosszabb, kisebbnagyobb?
Kísérletezés a vízzel és
homokkal.
Homokozóban
vizesárok készítése

MUNKA
JELLEGŰ
TEVÉKEN
YSÉGEK

JÁTÉK

MATEMATIK

Édes fogalom
gyakorlása,
tapasztalása, dinnye
fizikai
tulajdonságainak
megfigyelése
Dinnyefalatkák
készítése
A kör
Magszemezgetés,
számlálás, kivonás,
összeadás
Rész-egész (körkörcikk)
Kinek van több magja
a dinnyében?

Felhőfigyelés
(mire hasonlít)

A szokás- és
szabályrendszer
megismerése

Hányan vagyunk ?
Héányan voltunk?
több-kevesebb relációs
szókincs bővítése

Kinek száll
magasabbra,
messzebbre a
sárkánya?

Kicsi-nagy gyerekek
összehasonlítása,
párosítása

buborékfújás
vízi csata
Búvárkodás
Vízi bomba készítése
Víztöltés, vízmérés
versenyre
Pingponglabda lövés
vízi pisztollyal
Pecázás
Labda játékok
Kiszáradt növényzet
locsolása, madáritatás

Fantázia-mesefűzés
Veronika Zp. – Fenn
az égen, lenn a földön

Ismerkedés a
csoportszoba és az
udvar eszközeivel,
szabad játék

Nagytakarítás a
babaszobában.

Udvari rendrakás

Egészségfejlesztő program

Egészségfejlesztő program kiemelt területei óvodánkban:
-

Mozgás
Helyes tisztálkodás, testápolás
Helyes táplálkozás
Testünk
Környezetünk tisztasága, környezetvédelem

I. Mozgás
A mozgás fontos szerepet tölt be a 3-7 éves gyermekek fejlődésében. A gyermekek a mozgás, tevékenykedés során szereznek ismereteket
környezetükről. Az óvodába kerülő gyermekek szívesen, örömmel mozognak. Saját testük és mozgásos képességeik megismerése segíti az „éntudat”
fejlődését, a „szociális én” erősödését. A közös mozgás során fejlődik önuralmuk, együttműködő és tolerancia képességük. A versengések lehetőséget adnak
a siker és kudarc átélésére, kezelésére. A rendszeres, örömmel végzett mozgással a gyermeket az egészséges életvitel kialakítására szoktatjuk, és mintát
adunk a szülőknek is.
Cél:



A mozgás legyen és maradjon életük természetes velejárója.
Váljon igényükké a rendszeres mozgástevékenység, ezáltal fejlődjenek testi-lelki-szociális képességeik.

Feladat:



Megőrizni, ha szükséges felkelteni a mozgáskedvet: a rendszeres mozgással az egészséges életvitel alakítása
Megfelelő, mozgásra ösztönző környezet biztosítása





Mozgástapasztalatok bővítése - mozgáskészségek fejlesztése
Testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése
Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és szociális képességek fejlesztése

Időtartam: /lásd táblázat/

Mindennapos mozgás, mindennapos
testnevelés

Szabad játék
Változatos mozgásfejlesztő játékok segítségével a
csoportszobában és az udvaron
/Egyensúlyérzéket fejlesztő játékok: lépegető,
mászóka, hinta, létra, kerékpár, roller, ugráló
labda, ugrókötél/

Mozgásos játékok kiegészítve gimnasztikai
gyakorlatokkal, preventív mozgásfejlesztő
gyakorlatokkal.
Csoportszobában, elsősorban szabadban,
udvaron, ligetben.
Időtartam: Napi rendszerességgel 10-15 perc

Időtartam: Egész évben folyamatos

Testnevelési foglalkozás
Szervezett mozgás iskola tornatermében, ill.
csoportszobában
Eszközök: padok, bordásfalak, zsámolyok, Wesco
eszközök, Body Roll hengerek, különböző méretű
szőnyegek, kézi szerek
Időtartam: Heti egy alkalom

MOZGÁS

Mindennapi tevékenységek
Gondozás, önkiszolgálás

Séták

Kirándulások

Célhoz kötődő rövidebb, hosszabb séta a faluban
Környezeti nevelés, személyiségfejlesztés

Kirándulás a közeli erdőbe, a falu területén, illetve
egész napos buszod kirándulás a szülőkkel
/Abaliget, Malomvölgyi-tó, Orfű/

Időtartam: egész évben folyamatos
Időtartam: egész év során, ősszel, tavasszal
elsősorban

Időtartam: évente 2-3 alkalom

Várható eredmények:


Testi képességek fejlődése: észlelés, természetes nagymozgások, mozgáskoordináció,
egyensúlyérzék, szem-kéz, szem-láb koordináció, finommotorika fejlődése



Értelmi képességek fejlődése: testséma fejlődése; testrészek ismerete - megnevezése,
tárgyhoz viszonyított testhelyzetek, személyi zóna alakulása - oldaliság, testfogalom
alakulása, vizuális észlelés - időrendiség, memória, alaklátás, formaállandóság, térpercepció téri irányok



Verbális fejlődés: testrészek, ruhaneműk, eszközök, cselekvések megnevezése, térbeli
viszonyok: irányok, helyzetek, idő, oldaliság, formák, színek, méretek, megnevezése



Szociális képességek fejlődése: együttműködés, tolerancia, önismeret, másság elfogadása,
viselkedésminták tanulása

II. Helyes tisztálkodás, testápolás
A gyermekek a saját családjukban megismert különböző higiéniás szokásokkal érkeznek az
óvodába. .A helyes tisztálkodási szokások megalapozásában fontos szerepe van az
óvodapedagógusnak és a dajkának. A gyermekek tisztálkodási teendőiben segítséget kap az
óvodapedagógustól, valamint a dajkától, fokozatosan és folyamatosan szoktatjuk az önálló
tisztálkodásra. A testápolás a gyermekek egyészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását,
rendszeres és szükség szerinti tisztálkodási igényük kialakítását szolgálja.
Cél:


Ismerjék a tisztálkodás fontosságát, helyes végzését és az ehhez szükséges eszközöket.

Feladat:


Különböző módszerekkel a tisztálkodási eszközök megismertetése



A tisztálkodás elemeinek helyes kivitelezésének bemutatása, gyakorlása



A megfelelő higiéniás szokások kialakítása

Időtartam: október 3. hete

Verselés, mesélés

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
-

Tisztaság manó színezése
Fogápoláshoz kapcsolódó színezők
Öltöztető babák készítése, ruhák díszítése
ujjfestéssel

Vers:
- Tisztaság manó
- A pöttyös zsebkendő
- „Fogkefevers”
- Kisgazdaasszony vagyok én…
Mese:
- Mese a tisztaságról
- Fésűs Éva: Fogfájós nyuszi

-

Fehér liliomszál…
Mit mos, mit mos….

Zenehallgatás:
Apacuka zenekar: Szappanbuborék

-

„TISZTASÁG, FÉL
EGÉSZSÉG”

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Külső világ tevékeny megismerése

Projekt zárása
Diavetítés a szülőknek a projekt során készült
fényképekről

-

Kézmosás, fogmosás helyes végzésének
megbeszélése, gyakorlása
Tisztálkodási eszközök gyűjtése,
megnevezése, válogatása
Tisztálkodás fontosságának
hangsúlyozása
„Zuhanyzós” játék /pantomim/
Babafürdetés
Fogápolási eszközök fontossága
Védőnő előadása a helyes fogápolásról
„Fogmosó verseny”
Tisztálkodással, testápolással kapcsolatos
mondások, közmondások gyűjtése
„Tisztaság fél egészség”
„Rágjál sokat, mossál fogat”

Várható eredmények:


Testi képességek fejlődése: finommotorika, szem-kéz koordináció fejlődése



Értelmi képességek fejlődése: testséma fejlődése, testrészek ismerete - tevékenységek a
testrészek megérintésével, megnevezésével, test koordinációja, testfogalom alakulása, a
szem fixációs működésének erősítése (tükör), vizuális memória fejlődése, tapintásos észlelés
fejlődése (pl. babafürdetés), térpercepció: téri irányok, a tér mozgásos észlelése, auditív
észlelés fejlődése (tisztálkodás hangjai) keresztcsatornák fejlesztése



Verbális fejlődés: tisztálkodási eszközök, mozgások, cselekvések, téri irányok megnevezése,
névmások használata



Szociális képességek fejlődése: szokásukká (igényükké) válik a kézmosás, testápolás és
fogmosás

III. Helyes táplálkozás
Az egészséges táplálkozás alapjait is ebben a korban kell megteremteni. Az óvodába kerülő
gyerekek különféle szociokulturális háttérből, különböző családi szokásokkal, köztük táplálkozási
szokásokkal érkeznek. Vannak, akik nem ismernek különféle ételeket, ízeket. A szülőknek adhatunk
ötleteket, segíthetjük őket milyen minőségű, mennyiségű élelem fontos a gyermek fizikai
fejlődéséhez, milyen alapanyagok szükségesek a csont,- izomrendszerük erősödéséhez. A szülőkkel
együttműködve, a gyermekekkel tevékenykedve, közösen sokat tehetünk gyermekeink egészséges
táplálkozásával, fejlődésükért.
Cél:


Az étkezési szokások megismertetése mellett, az egészséges ételek megismertetése.



Az egészséges táplálkozás szokásainak alakítása - a szülőkkel való együttműködéssel

Feladat:


Változatos - ismeretlen - ízek , ételek megismertetésével a korszerűbb táplálkozás
megismertetése



A rágás fontosságának tudatosítása



A rendszeres étkezés fontosságának megismertetése a gyermekekkel és szülőkkel.(Szükség
szerint elősegíteni, biztosítani a gyermekek számára)

Időtartam: november 3. hete

Verselés, mesélés

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
-

Gyümölcstál készítése só liszt gyurmából
Memória kártya készítése
Zöldségbábok, gyümölcsbábok barkácsolása
 paprikaember
 uborka-autó
 uborka-repülő
 alma-katicabogár
 szőlő-süni

Mondóka:
- Répa, retek, mogyoró…
- Makk, makk, makk…
Vers:
- Horgas Béla: Sárgarépa hercegnő
- Péter Erika: Zöldséget mondunk
Mese:
- Benedek Elek: A só
- Visszajött a répa
- Nyúlpapa ötlete

„FŰBEN, FÁBAN
ORVOSSÁG”

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Projekt zárása

-

Zöld paradicsom

-

Ételbemutató a szülőknek

-

Kerek a káposzta

-

Kiállítás képekben

-

Borsót főztem

-

Elmentem a piacra

Külső világ tevékeny megismerése
-

Vitaminnapok egész évben
Gyümölcssaláta készítése
Vitamintál, vitaminkenyerek, egészséges
falatkák készítése
Egészséges-egészségtelen ételek – képek
gyűjtése, válogatása
Zöldséges, gyümölcsös memóriajáték
„Szembekötősdi” – gyümölcsök, zöldségek
íze
Szerepjáték: boltos, zöldséges
Sárgarépaturmix készítése
Sütemény készítése zabpehelyből
Feladatlapok: „ Mi a kedvenc gyümölcsöd?”
Matematikai fejlesztés:
 Keskenyebb-szélesebb
 Hosszabb-rövidebb zöldségek
vágása
 Több-kevesebb
 Rész-egész, fél, negyed stb.

Várható eredmények:


Testi képességek fejlődése: fejlődik finommozgásuk, mozgáskoordinációjuk (salátakészítés,
vágás, keverés, képek vágása, válogatása)



Értelmi képességek fejlődése: megismerik az egészséges és egészségtelen ételeket, okokozati összefüggéseket ismernek fel. Fejlődik érzékelésük, képessé válnak ételek ízének
felismerésére, ízének megváltoztatására, összetételének felismerésére, megnevezésére



Verbális fejlődés: ételek összetevőinek, ízének megnevezése, kifejezőkészség, mondatalkotás
fejlődése



Szociális képességek fejlődése: együttműködés, önismeret fejlődése

IV. Testünk
A 3-7 éves gyermekek tapasztalás segítségévek ismerkednek saját testükkel; meglévő ismereteikre
építve, azokat folyamatosan bővítve a szabad játékban, szimulációs játékok, mozgások, mozgással
kísért versek, mondókák, tevékenységek során.
Cél:


Önismeret - testséma fejlesztése



Ismerjék meg testrészeiket, azok megnevezését, funkcióját.



Ismerjék meg az érzékszerveket, az érzékelés fontosságát, érzékszervek funkcióját.



Ismerjék meg az orvos gyógyító munkáját.

Feladat:


Tevékenységek szervezésével, biztosításával a testrészek, érzékszervek megismertetése



Érzékelőjátékokkal az érzékszervek funkcióinak megismertetése, érzékelés fejlesztése



Előzetes élmények alapján az orvos gyógyító munkájának megismertetése

Időtartam:
 Testünk I. : január 3. hete
 Testünk II. – Érzékszervek: január 4. hete
 Testünk III. – Testünk épségének megóvása – Egészség – betegség: február 3. hete
/farsanghoz igazodva/

Verselés, mesélés
Mondóka:
-

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
-

-

Test körülrajzolása csomagolópapíron, testek
összehasonlítása
-

Mit csinál a kis kezem?
Nyisd ki kezed, zárd ökölbe…
- Hüvelykujjam almafa
- Fáj a kutyámnak a lába…
- Pont, pont vesszőcske

Külső világ tevékeny megismerése
-

kialakítása
-

-

egy van – pl. ugrálás fél lábon, csokoládé

Vers:

kibontása fél kézzel

kialakítása
-

Páros testrészek megnevezése

„Miért rossz, ha a páros testrészből csak

Lábnyomat, kéznyomat készítése

Kéz körberajzolása, ujjakból kislány, kisfiú

Testrészek megnevezése, testfogalom

-

Bódi Irén: Testrészek

Gyurma-babakészítés

-

Önazonosítás tükör előtt, tükör nélkül
/fényképek közül saját kiválasztása/

Szétvágott testek összerakása

-

„ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK”



Játékok:

Rendőrjáték /gyanúsított
azonosítása/

TESTÜNK I.
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
-

A kezem, a lábam, a térdem, a bokám…

-

Ha jó a kedved üsd a tenyered…

-

Előre jobb kezedet…




babafürdetés, babaöltöztetés

-

Árnykép felismerése

Mozgás
-

Téri tájékozódás, oldaliság gyakorlása
/Tükörjáték, Száll a lepke…/
Különböző testhelyzetekben megtalálni a
megnevezett testrészeket, + mozgást
végezni vele

Társasjáték a testrészekkel

-

Feladatlapok:



Szimmetria megéreztetése testen



Test azonosítása körvonal alapján


Hiányzó testrészek pótlása

Verselés, mesélés
Mozgással kísért mondóka:

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
-

Külső világ tevékeny megismerése

Koszorú, koszorú (egymás hangjának

-

Érzékszervek, azok funkciói

felismerése)

-

Páros érzékszervek felsorolása

Jól vigyázz kicsi kéz…

-

Érzékszervek fontossága, hiánya

-

Ez a szemem, ez a szám…

-

Dobi, dobi hátán (ujjak felismerése)

„Milyen érzés, ha nincs?” – ehhez

-

Orrom, orrom, kedves orrom

kapcsolódó játékok:

-



„ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK”

bizalomjáték)


Veronika bizalomjáték (kendő,
hullahopp karika)

TESTÜNK II.
ÉRZÉKSZERVEK

Látáskorlátozó játék (csoportos

-



Szemüveges játék



Halláskorlátozó játék

Zörej és természethangok felismerése,
megkülönböztetése

Projekt zárása
-

Kiállítás képekben

-

Hangirány jelző játék

-

Állatok hangjának felismerése

-

Szembekötősdi (ízek, szagok, tapintás –
kendővel)

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Verselés, mesélés
Mondóka:
- Fáj a kutyámnak a lába
- Sánta kutya karaláb…

-

Vers:
- Demény Ottó: Doktor bácsi
- Csorba Piroska: Torokgyulladás

„BETEGNEK ORVOS A
BARÁTJA”

Mese:
- Mese a vízilóról, aki félt az oltástól
- Hapci manó
- Peti és a varázsradír
- A fogfájós nyuszika

EGÉSZSÉG-BETEGSÉG

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
-

Orvos játékhoz szükséges kellékek elkészítése
Gyermeki élmény rajzban
(beteg voltam, kórházban voltam)

Árkot ugrott a szúnyog…
Gólya, gólya gilice
Mókuska, mókuska…

Projekt zárása
-

Kiállítás képekben
Gyermekorvos előadása

Külső világ tevékeny megismerése
-

Betegség megelőzése
Betegségből felgyógyuló gyermek
élményeinek meghallgatása
Betegség során használt eszközök gyűjtése
Gyógyítási módok
Az orvos gyógyító munkája
Orvos játék
„Doktor bácsi fáj a lábam” szimulációs játék
Gyógyító vitaminteák kóstolása
Gyógyszertár látogatása

Várható eredmények:


Testi képességek fejlődése: fejlődik nagymozgásuk és finommozgásuk, mozgáskoordinációjuk



Értelmi képességek fejlődése: testséma fejlődése; testrészek ismerete, önmaga felismerése
és azonosítása, testfogalom, a testrészek funkcióinak ismerete, mozgó tárgy követése
szemmel, érzékszervi funkciók fejlődése, téri irányok érzékelése fejlődik



Verbális fejlődés: testrészek, mozgások, funkciók, orvosi eszközök, (játékok) nevének
ismerete, ízek, illatok, tárgyak tulajdonságainak pontos megnevezése (pl. édes, sós, puha,
meleg, stb.)



Szociális képességek fejlődése: együttműködés, tolerancia, önismeret, másság elfogadása

V. Környezetünk tisztasága, környezetvédelem
Mindennapjaink egyik legfontosabb kérdése a környezetvédelem. A környezet további
szennyeződésének megakadályozása, a szennyeződés fokozatos csökkentése az emberiség létérdeke.
A gyermek környezetével való kapcsolata a felnőttek közvetítésével valósul meg. Óvodai nevelésünk
során olyan feltételeket biztosítunk, melyek lehetővé teszik, hogy a gyermekek harmonikus
kapcsolatba kerülhessenek környezetükkel.
Cél:


A gyermekek ismerjék és szeressék meg természetes környezetüket.

 Ismerjék fel a környezetvédelem fontosságát.
 Óvják, ápolják környezetüket.

Feladat:


A gyermekek megismerési vágyának felkeltése



Minden lehetőség megragadása arra, hogy a gyermekek a természetben legyenek;
felfedezzék annak szépségét, értékeit, védjék a természetet.



A gyermekek tapasztalataira építve új ismeretek nyújtása; meglévők elmélyítése,
rendszerezése (természet és környezetvédelmi alapismeretek)



a környezet megismerése során a kulturált, biztonságos életvitel szokásainak, a társadalmilag
elfogadott viselkedési formák alakítása mintaadással

Időtartam:
Környezetvédelem - vízi élővilág védelme – Víz napja: március 3. hete /húsvéthoz igazodva/
Környezetvédelem – környezet tisztasága – Föld napja: április 3. hete/húsvéthoz igazodva/

Külső világ tevékeny megismerése
-

Vízi élővilág képek nézegetése közben

Mondóka:

(állatok, növények gyűjtése, védelmük)

-

-

Természetfilmek vetítése

-

Kirándulás a szülőkkel a közeli Sarádi tóhoz –
megfigyelések, tapasztalatszerzések

-

Terepasztal berendezése (tópart)

-

Víz halmazállapot változásának megfigyelése
– jégkészítés, vízforralás

-

Tapasztalatszerzés a tárgyak vízbe bocsátása
során (úszik, lebeg, elmerül) – elkészített
csónak úsztatása

-

Takarékos vízhasználat fontossága

-

Horgászjáték

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

Verselés, mesélés

Pici patak mondókája
Digi dagi daganat

-

Homokozóban várak, gátak építése víz
felhasználásával

-

festés vízzel az aszfaltra

-

spriccelős képek készítése a betonra

Vers:

-

vízi jármű – tutaj, csónak barkácsolása

-

-

akvárium készítése papírdobozból

-

hajtogatás: hal, béka

A béka fatövén
Papírhajó

Mese:
-

Az öreg halász és a nagyravágyó felesége
A békakirály
A víz tündére
A kis hajó

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
-

Kis kacsa fürdik

-

Ültem ringón

-

Fehér liliomszál

-

Száraz tónak

Projekt zárása

„TÓ VIZE, TÓ VIZE CSUPA
NÁDSZÁL”

Szervezett mozgás az udvaron vizes játékok
beiktatásával a Víz világnapján - március 22-én
-

békaugrás

-

halász-fogó

-

célba lövés vízi pisztollyal

-

vízmeregetés – sorverseny stb.

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

Verselés, mesélés
Külső világ tevékeny megismerése
-

-

„Kuka manó”
„Mentsük meg Földanyát!”

-

Szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges
dobozok elkészítése

Beszélgetés a témáról (mi a Föld, miért

-

kavicsfestés

nevezik kékbolygónak, hogyan ártunk mi

-

virág barkácsolása pet palackból

emberek a Földnek, milyen élőlények élnek

-

világtérképfestés nagycsoportosokkal

„MENTSÜK MEG
FÖLDANYÁT!”

rajta stb.)
-

Földgömb nézegetése, kontinensek, vizek

-

Földön található talaj fajtái
„Talajtapi” játék: talajminták felismerése
bekötött szemmel (termőföld, homok, kavics,

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

faháncs)
-

Kavicsgyűjtés, kőgyűjtés az óvoda környékén

-

„Két keréken az oviba”

-

Beszélgetés a szelektív hulladékgyűjtésről
képek, dia segítségével

-

Számítógépes játék: „Kukák”

-

Italos kartongyűjtés

-

Szelektív hulladékgyűjtés az óvodában

-

Virágültetés a nagycsoportosokkal

-

Veronika kavicsos játék zenével

-

Én kis kertet kerteltem…

-

Beültetem kis kertemet…

-

Hová mégy te kis nyulacska…

Zenehallgatás:
-

Gryllus V.: Hallgatag erdő dala

Projekt zárása
Föld napi túra (Föld napján: ápr.22.)
A zöld ruhába érkező gyerekek állomásokon
mennek végig, ahol különböző feladatokat kell
megoldaniuk:
-

hulladék szelektív válogatása
puzzle kirakása
pet palackban csoszogás
találós kérdések a környezetünkkel,
környezetvédelemmel kapcsolatban

A túra utolsó állomásán oklevél várja a
gyerekeket

VÁSÁROSDOMBÓI MESEVÁR ÓVODA
OM:202077
7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 14
Tel./Fax:: 72/453-285
E-mail: vdmesevar@gmail.com
Honlap:http://www.mesevarovi.atw.hu

Várható eredmények:


Testi képességek fejlődése: erőnlét, nagymozgások, mozgáskoordináció, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlődése



Értelmi képességek fejlődése: bővül fogalomismeretük, fejlődik összehasonlító képességük, emlékezetük a tapasztalatok felidézésével, okokozati összefüggéseket ismernek fel. Fejlődik, finomodik érzékelésük.



Verbális fejlődés: fejlődik aktív és passzív szókincsük, a megismert új fogalmakat alkalmazzák spontán beszédükben is, fejlődik
kifejezőképességük, képesek szóban összefüggések, következtetések kifejezésére, lényegkiemelésre.



Szociális képességek fejlődése: Megalapozódnak azok a szokások és szabályrendszerek, amely a környezet rendjét, a természet védelmét
szolgálják. (takarékos vízhasználat, szelektív hulladékgyűjtés) Fejlődik felelősségérzetük, szívesen tevékenykednek együttműködve.

62

VÁSÁROSDOMBI MESEVÁR ÓVODA – ÉVES TEVÉKENYSÉGI TERV

FORRÁSOK
LUKÁCS JÓZSEFNÉ – FERENCZ ÉVA: KEREK EGY ESZTENDŐ. KOMPLEX TEVÉKENYSÉGEK AZ ÓVODAI KÖRNYEZETI NEVELÉSBEN. FLACCUS KIADÓ
BP., 2012.
BOZSIK ROZÁLIA LUCA: GYERMEKIRODALMI TALLÓZÓ NOVUM IMPEX 2012.
BALÁZSNÉ SZŰCS JUDIT – SZAITZNÉ GREGORITS ANNA: SZABADON, JÁTÉKOSAN, ÖRÖMMEL. A KOMPLEX FOGLALKOZTATÁS KÉZIKÖNYVE, SZORT
BT. BP. 1998.
BOZSIK ROZÁLIA LUCA (SZERK.): GYERMEKIRODALMI ÉVKERÜLŐ. MESÉK, VERSEK, JÁTÉKOK NAPRÓL NAPRA. NOVUM IMPEX 2014.
ITT A NYÁR. IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY ÓVODÁSOKNAK ÉS KISISKOLÁSOKNAK. NOVUM 2009.
KOVÁCS BARBARA: IDE SÜSS NOVUM
FORRAI KATALIN: ÉNEK AZ ÓVODÁBAN. EDITIO MUSICA BUDAPEST, 1993.
KOMÁROMI LAJOSNÉ: JÁTÉKOS ZENEBONA. MONDÓKÁK, DALOK, ZENEI JÁTÉKOK GYERMEKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK NOVUM KÖNYVKLUB KFT
2012.
INTERNETES FORRÁSOK
OVISVILAG.BLOG.HU
OPERENCIA.COM

MESEMORZSA.BLOGSPOT.HU
HTTP://WWW.SZULOKLAPJA.HU/MONDOKAK-VERSEK/401/JATEKOS-MONDOKAK-KISBABAKNAK.HTML
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