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PROJEKT TERV/1.- Víz, víz, tiszta víz- projekt
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A projekt témája: Víz, víz tiszta víz- március 22.- a Víz Világnapja
Óvoda: Kolozsvár
Óvónő: Lészai Emőke
Csoport: Cinege csoport
Oktatási szint: II. szint
Integrált témakör: Élet a Földön
Indoklás
A víz jelenléte meghatározza mindennapi életünket, természetesnek vesszük, hogy a jó
minőségű ivóvíz a kellő mennyiségben mindig a rendelkezésünkre áll. Ennek következtében
sokszor nem úgy viszonyulunk lételemünkhöz, mint ahogy azt megérdemelné.
Gyakran pazaroljuk, nem vigyázunk környezetünkre, ezáltal felszíni és felszín alatti vizeinket
szennyezzük. Sajnos beláthatatlan következményekkel járhat, ha rövidesen nem változtatunk
ezen a magatartáson. Jelenünk és az eljövendő generációk sorsa többek között azon is múlik,
hogy miképp gazdálkodunk a Földön meglévő vízkészleteinkkel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk
vizeinket. Március 22-e jó alkalmat teremt arra, hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a
víz, mint az élet jelképe, szimbóluma, melyet joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének. Az
2016-2018-ban óvodánk részt vesz az Erasmus+, HELP projektben, melyben a magyar,
román, szlovák és horvát partnereinkkel közösen feldolgozzuk ezt a témát. Közösen
ünnepelünk plakáttal, közös játékkal, versenyekkel. Az Udvarhelyi partnerünk jó
gyakorlatához is csatlakozunk, ahol a tiszta víz rendszeres fogyasztására biztatjuk a szülőket,
gyermekeket.(Tiszta vizet a pohárba!- Projekt)

A projekt térképe:
1. Tavak, folyók, tengerek (hazánk vízállománya) hétfő
2. Vigyázz a vízre! Vízhasználat okosan!- kedd
3. A víz az élet forrása (a víz körforgása a természetben) szerda
4. Tiszta vizet a pohárba! (Víz bár berendezés, játékosan rendszeres
vízfogyasztásra szoktatás) csütörtök
5. Játékos ismétlése az ismereteknek- Péntek
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Fejlesztési követelmények:


a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása;



a

gyermek közvetlen környezetében lévő

világ értékeinek megismertetése,

megszerettetése;


az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása
a helyi sajátosságok felhasználásával;



olyan

szokások,

szokásrendszerek,

viselkedési

formák

megalapozása,

olyan

képességek és készségek tudatos fejlesztése, amelyek elősegíthetik a természetes és az
ember által épített, létrehozott környezettel - pontosabban az ott lévő értékekkel - való
harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes
értékrendszer, a környezettudatos életvitel kialakulását.
Részletes követelmények
Környezeti nevelés
- a természetben végbemenő változások, átalakulások, természeti jelenségek megismerése
- a környezetben végbemenő folyamatok megismerése, a fejlődés folyamatának ok-okozati
összefüggéseknek a felismerése
- felismerni a természetes vizek fajtáit, a helyi környezetében (Románia vízvilága)
- vegyen részt aktívan a természet ápolásában, óvásában, védelmében
- vállaljon felelősséget környezetének védelmében
- tudja megindokolni a vízvilág, a természet védelmének fontosságát,tudatosítani az ember
által okozta károkat
Anyanyelvi nevelés
- kövesse figyelemmel az elhangzott szöveget, értse meg annak jelentését és bizonyítsa, hogy
megértette
- tudja az elvárásoknak megfelelően reprodukálni a verset, mesét,
- használja a paraverbális eszközöket (hangszín, hangerő, beszédritmus)
- érzékelje a nyelvi képek szépségét, legyen fogékony egy adott tájegység irodalmi, népi
hagyományainak a megismerésére (mondák, legendák)
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Matematika
- ismerje fel az események kronológiai sorrendjét
- tudja helyesen használni az időbeliséget kifejező nyelvi elemeket
- tudja megismerni és megnevezni a csoportokat, halmazok közötti hasonlóságokat
különbségeket.
- használja helyesen a sorszámneveket: első, második...
- tudjon összeadni és kivonni 1-10-ig, 1-2 elem elvevésével hozzáadásával.
Közösségi nevelés
- ismerje meg a szülőföldjének, országának, vizeinek fajtáit
- tudja elfogadni és tiszteletben tartani a csoporton belüli közösségi szokásokat
- tudja felmérni tetteinek és cselekedeteinek hatását a közösségre
Képzőművészeti nevelés
- ismerje fel környezetében a színeket, formákat, vonalakat
- alkalmazza az új illetve a regebb elsajátított technikákat saját kreativításának megfelelően
- járuljon hozzá környezete esztétikai arculatának alakításához
Testnevelés
- a pszichomotoros képességeiknek a fejlesztése, az értelmi, érzelmi akarati tulajdonságok
fejlesztése.
- végezze el helyesen a bonyolultabb tornagyakorlatokat akadályokkal való küzdelem során
(ugrások)
Zenei nevelés
- Ismerj fel a környező világ hangjait és a zene hangjait
- énektanulás során fejlődjön a zenei kifejezőképessége, a zenei élmény iránti fogékonysága
Felhasznált erőforrások
a. anyagi erőforrások (eszközök): vetítővászon, dokumentumfilm, meséskönyvek,
állatokról, növényekről szóló könyvek, lexikonok, a gyakorlati tevékenységekhez
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szükséges eszközök, jelmezek, az érdeklődési központok megvalósításához szükséges
eszközök, játékok, mikrobusz a szállításhoz, fényképezőgép, kísérletekhez szükséges
eszközök
b. emberi erőforrások: gyermekek, szülők, nagyszülők, óvónők, önkéntesek, diákok
dadusok, szakemberek.
c. Időtartam: 1 hét

Módszerek
Beszélgetés,

szemléltetés,

brainstorming,

magyarázat,

bemutatás,

didaktikai

játék,

drámajáték, gyakorlás

A projekt produktumai
Olyan felnövekvő nemzedék nevelése amelynek, szeme és szíve van a természet felelőtlen
pusztításának megfékezésére.

Információk feltérképezése

Mit tudunk?
-

Földünk felszíni formáit ismerjük
Víz nélkül nincsen élet.
Állatoknak, növényeknek egyaránt
szükségük van a vízre
Sétáink során a hulladékot nem
dobalhatjuk szét.

Mit szeretnénk megtudni?
-A víz körforgása a természetben.
- Milyen légköri csapadékok léteznek (hulló csapadékok:
eső, jégeső, hó
nem hulló csapadékok: harmat, zúzmara)
- Melyik évszakban figyelhetjük meg őket
- Hova kerülnek?
- Milyen felszíni vizek vannk, városunkban, városunk
környékén, hazánkban
- Kikről gondoskodnak ezek a vizek?
- Forrástól a folyóig
- Duna-delta csodálatos világa: növényvilág, állatvilág
- Hogyan takarékoskodhatunk a vízzel
- Miért kell takarékoskodnunk a vízzel.
- Hogyan előzhetjük meg a vízszennyezést.
- A víz ereje: életmentő, életetadó, energiát előállító
- Víz erejének használata régen és ma
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Érdeklődési központok és a gyerekek számára felkínált eszközök, anyagok
Könyvtár

Művészeti sarok

Szerepjátékok

Meséskönyv,
képeskönyv, lexikonok

Színes ceruzák,
vízfesték, ecset,
ragasztó,

Konyha felszerelésedények

színes papír, gyurma,
fagyöngyök, damil,
cérna, kréták, gipsz a
kasírózáshoz,
csíráztatott búza,
fűmag.
Építőjáték sarok
Fakockák, LEGO,
járművek

Asztali játékok:
Geometriai formák,
puzzle, memory,
képkirakó, dominó

Tudományos
sarok

Homok és víz
központ

Lexikonok, állatokról,
rovarokról,
mikroszkóp, nagyító,
fotók, plakátok

Homokláda,
Vizes medence

Tematikus központ
Földfelszíni formái, kialakított makett.
Levél a szülőknek
Kedves szülők!
Március 22 a VÍZ VILÁGNAPJA.
Óvodai tevékenységünket e köré a témakör köré szerveztük.
A tervünk egy hétre szól és a következő témákat érinti:
A víz az élet forrása (a víz körforgása a természetben)
Tavak, folyók, tengerek (hazánk vízállománya)
Vigyázz a vízre! Vízhasználat okosan!
Tiszta vizet a pohárba! (Víz bár berendezés, játékosan rendszeres vízfogyasztásra
szoktatás)
Beszélgessetek erről gyermekeitekkel azért, hogy olyan felnövekvő nemzedéket neveljünk,
amelynek szeme és szíve van a természet felelőtlen pusztításának megfékezésére.
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Reggeli találkozás, köszönés/A nap üzenete/ Átmenetek/ Szokásokat kialakító
tevékenységek

Reggeli találkozás, köszönés/A nap üzenete
Csendgyakorlat
Reggeli kör megszervezése, beszélgetés
Tematikus térkép elkészítése (hétre)
Átmenetek/Áthajlások
Összepakolunk, rendet rakunk...
Ha az erdő elsötétül...
Szép ...fa növekedj...
Ess, eső, ess
Mély kútba tekintek...
Vízimalom...(lassan forog a kerék)
Esik az eső, ázik a mező...
Tíz, tíz tiszta víz, olyan, mint a folyóvíz...
Kis kacs fürdik...
Mit visz a kishajó?
Kányádi Sándor: Zivatar
Szokásokat kialakító tevékenységek
 Üdvözlés
 Reggeli torna, mozgásos játékok
 Ima
 Sorbaállás
 Kézmosás
 Játék utáni rendrakás
Választható tevékenységek: néptánc, zene
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A projekt tevékenységei
Kányádi Sándor: Ének a forrásról
Kányádi Sándor: A tavon
Gazdag Erzsi: Esik eső
Zelk Zoltán: Párácska
Anyanyelv
Nyelv és
kommunikáció
tapasztalati
terület

Vlagyimir Szutyejev: A gomba alatt
Jékely Zoltán: A három pillangó
A tavi tündér meséje
A Maros és az Olt legendája
A dudás, aki vizet fakasztott-népmese
Gyilkos-tó legendája
Hangfelismerő játékok
Fenomene- lectură după imagine

Román nyelv

Pe o margine de lac- memorizare + matematică
https://www.youtube.com/watch?v=s1kgaxqRrXY
Patak partján...Hulladékgyűjtés
Halmazalkotás szín, forma és méret szerint
Tavak, folyók, tengerek

Matematika

Kisebb, nagyobb, hosszabb, rövidebb, sekély, mély.
Halászunk

Tudományok
tapasztalati
terület

Összeadás és
hozzáadásával

kivonás1-10-ig,

1-2

elem

elvevésével

A víz körforgása a természetben
Környezetism
eret

Tavak, folyók, tengerek. Duna-delta
Vigyázz a vízre! Vízhasználat okosan!
Kísérletek: oldódás, olaj a vizen, úszik-e vagy
elmerül, színes vizek
Séta Szamos parton, hulladékgyűjtés

Ember és
társadalom
tapasztalati
terület

Közösségi
nevelés

Plakátkészítés: Tiszta vizet a pohárba!
Minden csepp számít!- beszélgetés

Gyakorlati,
háztartási
tevékenységek

Kísérletek, amelyek a vízszennyeződés fajtáira hívják fel a
figyelmünket.
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Hulladékok
Vegyszerek
Háztartásban
Hóolvadáskor
Megelőzés

Felszíni vizek (kasírozás, festés)
Képzőművész
eti nevelés
Esztétika és
kreativitás
tapasztalati
terület

Mélységek (hideg színek és árnyalataik)
Gólya, gólya hosszúláb...(akril)
Ess, eső, ess

Ének- zenei
nevelés

Hej, Dunáról fújj a szél....
Zenehallgatás: StraussÉ: Kék Duna keringő
Zenélés vízzel telt poharakkal
Egyensúlyozás

Pszichomotoros
terület

Testnevelés

Patakugrás, távolugrás
Vízben futás magas térdemeléssel

Délutáni tevékenységek
Szabad játékok
Építő játékok: A mi tengerünk
Szerepjátékok: Legyünk halacskák
Asztali játékok: Memory, Puzzle, Lego
Könyvtár: Tudományos könyvek, képek nézegetése,
Tudományok: Tapintsd meg! Hallgasd meg!
Tapasztalati területek
Anyanyelv: A gomba alatt- dramatizálás
Környezetismeret: Mi lenne ha....didaktikai játék
Testnevelés: Lépd át, ugord at!
Román nyelv: Găseşte locul potrivit!- joc didactic
Kézimunka: Békék a tóban- jelmezkészítés, dramatizáláshoz
Szokásokat kialakító tevékenységek
- köszönjön érkezéskor és távozáskor az óvoda személyzetének és
csoporttársainak
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- tartsa rendben a játékokat, munkaeszközöket
- tartsa be a higiéniai szabályokat étkezés előtt és után
- kérjen bocsánatot, ha valakit megbántott
- ne hagyja el a csoportszobát az óvónő tudta nélkül

Megvalósítás tapasztalatai, módszertani javaslatok:
Felhasznált könyvészet:
1. Óvodai tanterv 2008. Curriculum pentru învatamântul prescolar (3/ 7 ani).
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Bucuresti.
2. Lukács Józsefné Itt a tavasz fut a tél, kis méhecske döngicsél, Flaccus Kiadó,
Budapest2010
3. Szerkesztők: Óvónők kézikönyve, Nevelésügyi Minisztérium, Marosmegyei
Tanfelügyelőség,2002
Melléklet: Kányádi Sándor: Ének a forrásról
Van egy forrás valahol egy
öreg erdő sátorában,
valamikor a korsómmal
vízért én is odajártam.

Versek: Gazdag Erzsi: Esik eső
Esik eső,
nagy a sár.

Ott tanyáznak a rigók is,
közelében raknak fészket;
alkonyatkor odajárnak
szarvasok és szomjas őzek.

A kis madár
miben jár?
Nem csizmában,

Láttam belőle kortyolni
nyári napot, teleholdat,
csillaghullás idején a
csillagok mind belehullnak.

cipőben,
mezítláb jár
esőben.

Jó barátom ez a forrás,
biztatott, s én hittem hittem:
sikerül az aratóknak
egy csillagot kimerítnem.

Lábbelije
ha volna,
panaszosan

Kárpótlásul a csillagért
azoknak, kik várva várnak,
megtanított jég alatt is,
pengetni a citerámat.

nem szólna;
”Kis cipő,
nagy cipő,
elkelne a
jó idő!”
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Sóhajtás
Kútnak lenni volna jó
utas-itatónak,
diófának vagy a fán
füttyentő rigónak.
Orgoványi Anikó: Csireg – csorog az
eső

Rigófüttynek volna jó,
lenni bár egy hangnak,
jönni-menni volna jó
akár csak a harmat.

Csireg-csorog az eső,
pityereg a kis felhő.
Ne pityeregj kis felhő,
örül neked a mező!

A tavon

Szomjazik itt minden virág,
esőre vár már a világ.

Szúnyog zirreg a tó fölött,
bűvöli a béka.

Lubickol a katica,
vizet szürcsöl a csiga.

Alig várja, hogy elszálljon
elé a zsombékra.
- Szállj már alább, gyere, gyere,

felvidulok én is.

ne félj tőlem, szentem!
Szúnyogot én már náladnál
nagyobbat is nyeltem.
Így biztatja a szúnyogot
meredt szemű béka,
amikor a tóra vetül
a gólya árnyéka.
Ám a béka se lát, se hall:
- Ne félj, szúnyog úrfi!
Hamm, bekaplak, de hálából
megtanítlak úszni.
Ugrik is már, és a szúnyog
mintha nem lett volna.
De a gólya sem hiába
szállott le a tóra.
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Csőre villan, mint a penge,
csattan, mint az ostor:
nyakon csípi béka úrfit,
s viszi szúnyogostól.

Zivatar

Hát ez a szél
mit akar? Mindent kiföd,
kitakar. Ajajaj,
hajajaj, nyakunkon a
zivatar.

Tánc a deltában, Vízi világban
vízi virágok esti szellőre
lejtik a táncot. Hajlik a nád és
hajlik a káka, keringőt jár a
lótusz virága. Tücskök és békák
vígan zenélnek: gyűlnek a bálba
kócsagok, gémek. Vadmalac, vadkan
megszelídülve: röffenni sem mer
parton a csürhe. Fönn a hold egyre
szebben világol, lenn a képmása
maga is táncol.
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PROJEKT TERV/2.- ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL JELMEZEK KÉSZÍTÉSE

Hulladékanyagokból jelmezek
a Csemete Óvodában, Kolozsváron
FARSANG
2016

Minden jelmez készen áll, indulhat a maszkabál. Hejje- hujja vigalom, taps
legyen a jutalom.

•

A bált nem nyithatja meg más, csak Batman a szuperhős.

Ruhája: fekete szemetes zacskóból készült palást, dobozból az álarca.
•

Ez a fiú finom pizza, rajta sonka, sajt és gomba.

Ruhája: pizzás dobozokból készült pizza lap, a feltét pedig maradék papírokból.
•

Étel után kapcsoljunk zenére, Mátyás hozd be az ipodot kérlek!

Ruhája karton dobozból készült, fekete festékkel lefestve.
•

Ha van zene jöhet a tánc: Emma, Lilla, Csenge pillangók ropják már.

Ruhájuk festett és diszített karton szárny, régi függönyből, terítőkből a ruhájuk
a lepkéknek
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•

Jégkirálynő érkezik, Bianka hosszú zacskót húzva. Vigyázat, ha útját állod

jéggé fagyaszt nyomban
Az Elsa ruhája költözéshez használt kék kukászsákból készült.
•

Érkezik Georgi a csigamama és vele a két csigababa: Szabi és Simone

Hosszú utat bejártak, míg elértek a bálra.
Ruhájuk feltekert kartonok, a csápok szívószálból és krepppapírból készültek.
•

Hangosan szól a sziréna, dübörög az Áron rendőrautója. Valaki rossz fát

tett a tűzre, utolér a rendőr tüze.
Ruhája festett kartondoboz felhasználásával készült, a sziréna becsomagolt
tejesdoboz.
•

Ecc-pecc kimehetsz dobókocka bejöhetsz. Szükség van rád a játékban. Ha

hatost dobsz beléphetsz. Ruhája fehér festékkel lefestett pizzás dobozokból
készült kocka, rajta a fekete pöttyök szintén festve vannak.
•

Mi leszel te kis legó? Talán ház, talán palota vagy éppen hajó? Képzeletben

akármi...
Ruhája pirosra festett kartondobozok, wcpapír hengerekkel kiegészítve.
•

Érkezik a habos torta, Lili bújt a cukormázba.

Ruhája: Kör alakban feltekert karton, rajta fehér és rózsaszín cukormáz, a hab
vattából készült.
•

Ni, ni valaki már nyalja... Cica-mica haj, hová lett a vaj? Ott látom a

bajusszodon, most lesz neked jaj!
Ruhája egy felnőtt polóból készült ruha, gumival összehúzva. Maradék anyagokkal
kitömve a farkincaharisnya, kartonhajpánt varrt fülekkel.
•

Nándi a rémséges kalóz, vele nehogy ujjat húzz! Szeme ép, keze fél,

kampójával utolér!
Kampó keze kartonból készült, fején a sapka barnára festett papír.
•

Kukorica, kukorica, pattogtatott kukorica, gyere velem a moziba!

Ruhája feketére festett kartondoboz, patogatott kukoricával díszítve.
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•

Csontváz bújt a pizsamába- ez a film címe-ijesztő vagy mégsem?.. Hami

bújt a pizsamába, a csontok pedig a ruhára.
Fekete pizsamájára fehér vászon anyagból csontokat varrt a mamája., arcát
álarc takarta, amit kartonból készítettünk.


A bádogemberünk Bogdan, fejen, testén dobozok,alúlfóliába csomagolva.



Ha feldobják fehér, ha leesik sárga, de Tasit, nem dobáljuk inkább kicsit
megcsodáljuk a tükörtojásunkat.

Ruháját fehér sárga polóból varrtuk.


Jön már a tűzoltóautó, Márk oltja már a tüzet.

Ruhája dobozokból készült, lámpái pillepalackok.


Óvónénik, önkéntesek dominóvá változtak,ki tudtok minket rakni
gyermekek.?

Fekete ruhára fehér korongokat ragasztottunk.


Ha az eső véget ért kisütött a nap és megjelent a szivárvány. A három
szivárvány Emma, Iza, Simone.

Ruhájuk karton és szines krepp-papír.

Ha már minden jelmezre sor került, jöjjön a mulatság. Varázsoljunk jókedvet,
derűt és vidámságot, csiribi csiribú, kezdődjön a tánc!
Jó szórakozást kívánunk!

19

20

PROJEKT TERV/3.- PROIECT „CARTEA: PRIETENUL COPIILOR”
Tema: Cu ce și cum exprimăm cea ce simțim?
Proiectul este un proiect Erasmus+, realizat împreună cu partenerii proiectului din Ungaria,
Slovacia, Croația, România. Are ca scop formarea personalității copiilor prin poveste.
Fiecare grădiniță prelucrează o poveste, desenează momentele poveștii, dramatizează, joacă
prin teatru de păpuși. Listează povestea și imaginile si ca rezultat a proiectului va fi
expoziție de desen, o carte de poveste.
A PROJEKT TÉMÁJA: MESE, MESE MÁTKA
Indoklás: A Csemete Óvoda részt vesz egy Erasmus + projektben: Határtalan
Egészégnevelés Lehetőség Program. (2016-HU01-kA219-022948_5) Ez egy több éves
határokon túli együttműködés pécsi, losonci, koppácsi, udvarhelyi óvodákkal. Az idei két év a
gyermek lelki egészségére fókuszál, ennek pedig elengedhetetlen része a mese. A
mesehallgatás, könyvnézegetés mindennapi része az óvodai életünknek, de ebben a két
hónapban fokozottan figyeltük a gyermekek fejlődését mese által.
A Mesés egészség két hónapot átölelő időszak volt, ahol a gyermekeink rendszeresen
hallgattak mesét és ezt feldolgoztuk különböző formában. Több bábelőadást néztünk meg,a
Magyar Operába is ellátogattunk, ahol az Árgyilus királyfi mesefeldolgozást adták elő. Mivel
az elmúlt hetekben a kiscsoportban állatok témakörünk volt, állatbábokat készítettünk és
megismerkedtünk az árnyjátékkal is. Az iskola másként héten a könyv, a mesekönyv
fontosságáról, keletkezéséről, gyártásáról beszéltünk. Látogattunk, könyvtárat, nyomdát és
magunk készítettünk papírt, ami a mesekönyvünk borítólapja lett. A téma egységeinket egész
évben könyvek készítésével zárjuk, hogy megmaradjanak emlékbe a tanult versek, mondókák,
énekek és munkák.
A vakáció előtti héten következett a Mese, mese mátka projektünk, ahol egy tájegységünkről
származó mesével ismerkednünk meg és ezt dolgozzuk fel drámajáték, bábozás segítségével.
A végtermékünk egy általunk készített mesekönyv, amelyet ajándékba küldünk a projekt
partneróvodáinak, amiből közösen egy meséskönyv lesz. A mese illusztrációit kiállítottuk,
hogy a szülők is megtekinthessék. A bábokkal évzáróra báboztunk a szülőknek. A
mesekönyvet mindenki megkapta ajándékba a tanév végén.
A másik projektcélunk az volt, hogy megfigyeljük, hogyan gazdagodik a gyermekek
érzelemvilága ezért lefekvés előtt három hónapon át A csodalámpa mesekönyvből
megnyugtató, önbizalom erősítő meséket olvastunk. A gyermek érzelmi életének alakulását
mértük. Az eredményeket a pécsi pszichológus dolgozta fel.
Mivel Kolozsvárhoz közel van Kalotaszeg, melynek népművészete, építészete, népviselete igen
gazdag: ezt a tájegységet ismertettem meg a gyermekekkel, hogy a tevékenységünk egyben
hagyományápolás is lehessen. Így esett a választásom egy kalotaszegi mesére: A selyemrétre.
A mesét Kovács Ágnes gyűjtötte. Nagy örömünkre ismét kiadásra került a Rózsafiú és
Tulipánlány mesekönyv. Ebben a könyvben “ nemcsak a kalotaszegi tájegység színes
mesekincsét ismerheti meg az olvasó. Az ízes tájszólásban előadott mesékben és
történetekben megelevenedik ennek a tájnak az embere, gazdag képzeletvilágával és
igazságszeretetével, természetes humorával és találékonyságával.”
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A projekt célja
Kalotaszeg vidékének ismertetése, kalotaszegi viselet megismertetése, kalotaszegi szobabelső
megtekintése, kalotaszegi dal hallgatása, szülőföld ismerete és megszerettetése




Élményszerű ismeretek szerzése a meséről
A gyermekek érzelmi világának gazdagítása, az érzelmek kifejezésének segítése
Könyvtárral való ismerkedés

Részletes követelmények: a gyerekek legyenek képesek:


Nyelv és kommunikáció területe: Anyanyelv

- aktívan részt venni csoportos és játékos tevékenységeken, különböző kommunikációs
helyzetekben, beszélőként és hallgatóként egyaránt
- figyelemmel követni az elhangzott szöveget, érteni annak jelentését és bizonyítani, hogy
megértette
- az elhangzott szöveget befogadni, érzékelni annak kifejező erejét és esztétikai
jellegzetességeit


Tudományok területe: Környezetismeret

- megismerni a környezet élőlényeit
- közölni benyomásait, gondolatait megfigyelései alapján


Esztétika és kreativitás területe: Képzőművészeti nevelés

- művészi hatás elérésére a különböző festési technikák alkalmazásával
mintázási technikák elsajátítására
- alkotó módon kihasználni az adott felületet
Műveletesített célok:
- Vegyenek részt a bábok készítésében és kövessék az utasítás sorozatot.
- Bátran mondják el egyénileg a párbeszédes részeket a bábozás során.
- Vegyenek részt a mesélésben, kronológiai szempont szerint helyezzék a meseköveket
- Válaszoljanak az elhangzott kérdésekre.
- Hallgassák figyelemmel a mesét, zenét, táncot
- Nevezzék meg a népviselet részeit
- Az új szavakat építsék be a szókincsükbe, használják mondatba foglalva
- Sajátítsák el a román verset, értsék a szövegét
- Mondják sorrendben, hogyan lehet papírt készíteni.
- Sajátítsák el a szövés technikáját
- Alkossanak csoportokat könyvekből különböző szempontok szerint
- Alkossanak szöveges példákat a megadott eszközökből
- Végezzék el a 7 próbát a jutalom elérése érdekében
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Erőforrások:
Anyagi erőforrások: könyvek Kalotaszegről, fakanalak, anyagok, bábok, jelmezek, CD, DVD,
meseképek.
A projektben résztvevő személyek: A Csemete Óvoda Cinege csoportos gyermekei,az óvónők,
könyvtáros a Heltai könyvtárból, az önkéntesek a Csemete Óvodából, a gyermekek szülei.
Időtartam: egy hét
Módszerek és szervezési formák: megfigyelés, szemléltetés, problematizálás, bemutatás,
mesélés, kooperatív tanulás, csoportmunka, irányított beszélgetés, magyarázat, játék,
bemutatás, modellezés, gyakorlás.
A projekt produktumai: kiállítás az elkészült munkákból, mesekönyv a gyermekek
munkáival készült mesékkel, fakanálbábok
Projektterv- PROBLÉMALELTÁR
Mit tudunk?
Erdély, Románia része.
A könyveket könyvkereskedésben,
könyvesboltban, könyvtárban, netten
kereshetjük, találjuk meg
Hogyan készül a könyv?
Tudunk fakanálból bábot készíteni modell
alapján
Mesében mesélünk, vannak szereplők, akik
beszélnek.

Mit szeretnénk megtudni?
Erdélyben hol van Kalotaszeg, mi jellemzi
az ott lakókat, népviseletük, házaik,
zenéjük.
Hol is van Kolozsváron a Heltai
könyvtár?
Megkeressük a mesefeldolgozásra tervezett
könyvet a könyvtárban.
Hogyan készítjük el a mi meséskönyvünket?
Saját készítésű (tervezés, kivitelezés) bábok
megvalósítás

A mesében vannak leíró részek és
párbeszédek. A bábelőadásnál a
párbeszédeket kell mondani. A sikeres
előadáshoz többször kell elmondani a
mesét.
ÉRDEKLŐDÉSI KÖZPONTOK ÉS A GYERMEKEK SZÁMÁRA FELKÍNÁLT
ESZKÖZÖK, ANYAGOK

Könyvtár
Magyar népmesék,
A selyemrét és más mesék

Építősarok
Fa kockák
Barna dobozkarton papír,
barna hengerkartonok,
kövek

Művészeti sarok
Ceruza, filctoll, zsírkréta,
tempera, ecset, lapok,
fakanalak, anyagok,
szalagok, aranypapír,
fonál, erős ragasztó,
szemecskék, torokvizsgáló
lapátka fakanalak, cerna,
ragsztópisztoly
szövőszék, fonalak
Tudományos sarok
CD, DVD a Selyemrét
Mesehőseink
Puzzle, népviseletbe
öltöztetett babák
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Szerepjátékok
Királyi koronák, palástok,
boszorkánykalap,
varázspálca, szövőszék,
aranyhaj, kard, paripa
(botbáb)

Asztali játékok
Meseképek folytatása
Puzzle, Mesekövek

Tematikus központ: Különböző méretű meséskönyvek, könyvek Kalotaszeg vidékéről.
Baba kalotaszegi népviseletbe. Képek a projekt térképhez, amit a gyermekekkel közösen
készítünk és a projekt ideje alatt bővítjük.
LEVÉL A SZÜLŐKNEK
Kedves szülők!
A következő héten a Mese, mese mátka projektünk következik. A gyermekekkel, mesékről és
Kalotaszeg vidékéről fogunk beszélgetni. Akinek van, a feldolgozandó projekthez anyaga
szívesen elfogadjuk. (könyv, CD, DVD, babák, népviselet, színes bútorok)
Hátfőn a Heltai könyvtárba látogatunk.
Pénteken délután 17 órától, kiállításra kerül sor. A csemeték a Selyemrét mesét illusztrálták
Szeretettel várunk!
Csemeték és az Óvó néni
-

-

-

Felveszem a kapcsolatot a Heltai Alapítvánnyal. Elmondom a kérésemet feléjük:
könyvtárlátogatás, népviselet bemutatás, programismertetés. Egyeztetem a látogatás
időpontját.
Felhívom, a Kalotaszentkirályi óvónőt megkérdezem fogadnak-e látogatásra hétvégén.
Van-e lehetőség, hogy múzeumot, falusi szobát látogassunk. Hallgathatunk-e helyi zenét?
Láthatunk-e népviseletet?
Megbeszéljük az érkezés időpontját és a találkozás menetét.

Könyvészet:
Anne Civardi, A csodalámpa,2016, Synergie Publishing
Magyar népmesék, A selyemrét és más mesék, 2015, Budapest, Alexandra Kiadó
Faragó József, Nagy Jenő, Vámszer Géza: Kalotaszegi magyar népviselet, Bukarest, 1977,
Kriterion Könyvkiadó
Furu Árpád, Kalotaszeg népi építészete, Kolozsvár,2007, Gloria Kiadó
Dr. Kós Károly, Eszköz munka néphagyomány, Bukarest,1979, Kriterion Kiadó
Kovács Ágnes, Erdélyi Tudományos Füzetek, A kalotaszegi ketesd mesekincse, 1944,
Kolozsvár http://mek.oszk.hu/08000/08033/08033.pdf
Nagy Jenő, Néprajzi és nyelvjárási tanulmányok, Bukarest, 1984, Kriterion Kiadó
Kalotaszegi zene: https://www.youtube.com/watch?v=uwhgmWPuz10
https://www.youtube.com/watch?v=ykBXNrx9Ob0
Kalotaszegi táncok: https://www.youtube.com/watch?v=LmNDvQmNXWo

24

A projekt tevékenységei tapasztalati területek szerinti lebontásban
Nyelv és
kommunikáció
tapasztalati
terület

Tudományok
tapasztalati
terület

Ember és
társadalom
tapasztalati
terület
Esztétika és
kreativitás
tapasztalati
terület

Pszichomotoros
terület

Anyanyelv

A selyemrét – Óvónő meséje
A selyemrét- Mesélés kövekre festett képek
alapján
A selyemrét dramatizálás
A selyemrét- gyermekek bábozása
Román nyelv
Lectura dupa imagine: Cine este personajul?
(denumirea personajelor din povesti)
Memorizare: Tot despre rege
Regele nu este rege
Dacă sabia alege.
Regele atunci e rege,
Când bunătatea alege.
Matematika
Integrált tevékenység:
A Veres király udvara és udvartartása
Adva vannak a szereplők, találunk ki
matematikai
feladatot
nekik.(összeadás,
kivonás, mérés)
Könyveink csoportosítása bizonyos szempontok
alapján
Környezetismeret
Könyvtárlátogatás.
Kalotaszegi népviselet, tánc, zeneismerkedés
Közösségi nevelés
Beszélgetés a barátságról
Képek készítése: Az én barátom
Gyakorlati, háztartási Fakanálbábok készítése
tevékenységek
Szövés
Képzőművészeti
Selyemrét Meseillusztráció filctollal
nevelés
Meseillusztráció zsírkrétával és temperával
karcolással
Ének, zenei nevelés
Audició: Kalotaszegi zene
Játék: Boszorkányos
Daltanulás: Udvaromon arany vályú, aranykút.
https://www.youtube.com/watch?v=ykBXNrx9
Testnevelés
Bejutás Meseországba.:A hét próba

A megvalósítás tapasztalatai, módszertani javaslatok
A megvalósított projekt maradandó élményt nyújtott gyermeknek, pedagógusnak, diákoknak,
önkénteseknek és szülőknek is,
A Heltai könyvtárba a pedagógus a gyermekek nyelvén mutatta be az intézményt,a mesét, a
népviseletet.
A mesefeldolgozás sikeres volt, mindenki részt vett, élményekkel gazdagodott.
A saját könyv elkészítése után a gyermekek sokkal jobban vigyáztak a csoportszobában levő
könyvekre. A megszerkesztett, kinyomtatott könyv ajándék lett az év végén a gyermekeknek.
A projektzáró kiállítás és a gyermekek bábjátéka a szülők körében aratott nagy sikert.
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PROJEKT TERV/4.-Föld Napja
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A FÖLD NAPJA A CSEMETE ÓVODÁBAN PROJEKT

Indoklás: Az első Föld napját, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezte 1970
áprilisn 22-én. Ekkor 25 millió amerikai ember csatlakozott a kezdeményezéshez. Ez az
összefogás történelmi jelentőségű, hiszen ennek hatására az Amerikai Egyesült Államokban
szigorú törvények születtek a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek
alakultak ás sok ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre. Felhívásukra, hogy április
22-én ünnepeljük a Föld napját a világ sok országában elfogadták és ekkor sajátos
programokat szerveznek. A magyar környezetvédők 1996-ban megalapították a Föld Napja
alapítványt. Románia 1998-ban csatlakozott a felhíváshoz. Már van szelektív hulladékgyűjtés,
vásárolhatunk környezetbarát termékeket, a napenergiával való fűtést is kezdik bevezetni, de
még mindig sok a felesleges fogyasztás, vegyszerhasználat, autózás, energiapazarlás, a
szelektív hulladékgyűjtés is inkább még formális és a hulladék újrahasznosítás is döcög. Sokat
tettünk, de még nem eleget!
Úgy gondolom, hogy a környezetért felelős állampolgárok nevelése az óvodában kezdődik el.
Azok a gyermekek, akik elsajátítják az óvodában a környezettudatos magatartás a további
életük számára is meghatározó lesz. A projekt a két éves Erasmus+ Projektünknek: HELP
áprilisi tevékenysége, amelyen közösen ünnepeljük a Föld napját a partnerországok
(Magyarország, Szlovákia, Horvátország és Románia) pedagógusaival, óvódásaival és azok
szüleivel.
A projekt célja:


Megismertetni a Föld helyét a Naprendszerben. Megismertetni a Föld körül keringő
bolygókat.



A környezetvédő, természettisztelő magatartás kialakítása.



Óvó, védő intézkedések fontosságának kiemelése, az emberi élet és a természet
megóvására vonatkozó viselkedési normák alkalmazása-



Ok-okozati összefüggések felfedeztetése.



Magatartási példák értékelése: a természet szeretetére és oltalmára való nevelés

Erőforrások:
Anyagi erőforrások: szelektív hulladékgyűjtők, szelektív hulladékgyűjtés elmélyítő
játákok, CD szelektív hulladékgyűjtés oktatására, cserepek, virágpalánták, virágmagok,
pillepalackok, kertészeti játékeszközök, nyomtatott színes képek és kártyák, színes papír,
ragasztó, olló, festék, alumínium fólia, spárga, enciklopédia, könyvek, jegyek a
Planetáriumba, sütihez alapanyagok, nyújtódeszka, kötény.
Humán erőforrások: Pedagógusok, önkéntesek, diákok, kertész, szülők, fotós.
Időtartam: 1 hét
Módszerek és szervezési formák: Beszélgetés, ötletbörze, gyűjtő munka, indirekt irányítás,
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A projekt produktuma: Projekt-terv, ötletek gyűjteménye, Naprendszer terepasztal,
plakát a Föld napja alkalmából, kitűzők, üzenet-mobilok a szülőknek.

A projekt térképe:

Hogyan
vigyázhatok a
Földünkre?

A Föld
nélkülözhetetlen
a növényeknek

Problémaleltár:

Mit tudunk?
A zöld szín a természetet szimbolizálja
A természetben minden a legnagyobb
rendben található
A természetben mindenkinek és mindennek
van otthona
A természetből sok „kincset ’’ lehet gyűjteni
A természetet óvni kell
Helyes, helytelen magatartási normák
Ismerem a Földünket fenyegető veszélyeket

Mit szeretnénk megtudni?
Mi juthat eszembe a zöld színről?
Megtudjam, hol van a Naprendszerben a
Föld helye
A természetben minden összefüggésben van
Mit tehetünk a természet védelme
érdekében?
Milyen egy igazi természetvédő?
Mennyit tudok környezetvédelemből és
hogyan tudom a tudást alkalmazni:
Hogyan tudok szelektíven hulladékot
gyűjteni, alkalmazom-e?
Mit tudok újrahasznosítani?
A növények jelentősége, ültetek-e
rendszeresen?
Mit, mikor, hogyan, miért ültetünk?
Miért lényeges, hogy biciklivel közlekedjek?

Tematikus központ: Terepasztal kialakítás. Kék anyag, ellipszisek kialakítása fonálból,
bolygók alumínium fóliából, ráragasztva a bolygó színes nyomtatása. Két tábla egy kék egy
zöld. A kékre kerülnek a Naprendszer képek, a zöld táblára a környezetvédelemről tanult
képek, kártyák.
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Tevékenységi sarkok és a gyermekek számára felkínált eszközök, anyagok:

Könyvtár

Művészeti sarok

Szerepjátékok sarka

Könyvek, enciklopédiák,
lexikonok, képek

Festék, papír,olló. ragasztó,
nyomtatott kártyák

Babák, macik, edenyek,
kertészkedéshez eszközök

Építősark

Tudományos sarok

Asztali játékok

Kockák, legok, play mobil,
dobozok, hulladékpapírok,
hengerek

Kertészeti könyvek,
növények, szelektív
hulladékgyűjtők, doboz
válogatlan szeméttel

puzzle, a témához játékok,
feladatlapok

Kedves szülők!
Április 22. a Föld Világnapja. Mi is fontosnak tartjuk, hogy megemlékezzünk erről a napról.
Beszéljetek otthon gyermekeitekkel, hogy miért fontos ezt a napot megünnepelni, mi a
jelentősége, mitől szép a mi Földünk. Mondjátok, el gyermekeiteknek ti hogyan vigyáztok a
Földre!
Azt is megbeszélhetitek, milyen veszély fenyegeti a Földet és ezek a veszélyek milyen hatással
lehetnek ránk, mit tehetünk mi együtt annak érdekében, hogy ezeket a veszélyeket
megakadályozzuk?
Kedden de április21-én. a Planetáriumba látogatunk, aki teheti, tartson velünk.
Köszönöm segítő munkátokat!

A projekt összeállításához felhasznált könyvészet:
Barabasi T. Gyakorlatközelben A projektmódszer óvodai alkalmazása, 2012,Kolozsvár, Ábel
Kiadó
Zilahi Józsefné, Óvodai nevelés játékkal, mesével -Tél, Budapest,1996, Eötvös József
könyvkiadó 60o.
Dörmögő Dömötör meséi, Budapest,1982, Minerva Kiadó, Tóth Eszter Hajiga-bajok meséje
136o
Varga Ferencné, 1111Találós kérdés, 1998, Budapest, Anno Kiadó
http://egyszervolt.hu/vers/a-hold.html
ttps://www.scribd.com/doc/262330623/Poezii-cu-Soare-si-Luna-pentru-copii
ttps://www.youtube.com/watch?v=wA9_ZeYn1Gg
https://drive.google.com/file/d/0B5dRS_dWoPetOE1tUVhaLVU3enc/edit?pli=1
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A projekt tevékenységei tapasztalati területek szerinti lebontásban

1 hét - A Föld nélkülözhetetlen a növényeknek

Nyelv és
kommunikáció
tapasztalati
terület

Anyanyelv

Az égig érő paszuly
A néma tulipán
Anyáknapi versek

Román nyelv

Lectura dupa imagine: Flori de primavara
Joc de creatie. La florarie
Memorizre: Mama
Cantec

Tudományok
tapasztalati
terület

Matematika

-

Környezetismeret

A virágoskert számlálás 8-as számkörben
Szinezz annyi virágot, amennyit mutat a
számkártya
Virágok válogatása, síkidomok gyakorlása
Szimmetria
Magok ültetése, növények gondozása, palántázás
Bogarak zsongása a virágok körül

Ember és
társadalom
tapasztalati
terület

Közösségi nevelés -

Találós kérdések növényekről
Süti készítés
Salátaöntetek készítése

Gyakorlati
háztartási nevelés -

Süti készítés
Salátaöntetek készítése

Esztétika és
kreativitás
tapasztalati
terület

Képzőművészeti
nevelés
Ének, zenei
nevelés

-

Daltanulás Orgona ága
Mély erdőn
Animációk megtekintése: Különböző népek
ringatói

Pszihomotoros
terület

Testnevelés

-

Gyertya, híd- talajtorna gyakorlatok
Játék: Beültettem kis kertemet

Tavaszi virágok - Festés
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2 hét Hogyan vigyázhatok a Földre?

Nyelv és
kommunikáció
tapasztalati
terület

Anyanyelv

-

Vers- Nemes Nagy Ágnes Kukások
Mese-Tóth Eszter Hajiga bajok

Román nyelv

-

Observare: Să colectam deșeurile!
Joc didactic:”La centru de colectare”

Tudományok
tapasztalati
terület

Matematika

-

Matematikai szelektáló játék: Szemetes zsákok
Szétválogatás saját, két vagy több megadott
szempont szerint
Feladat: Pontok összekötése: Kukásautó

-

Ember és
társadalom
tapasztalati
terület

Környezetismeret -

Beszélgetés: Környezetünk állapota
Védő intézkedések megfogalmazása
Plakátkészítés elkezdése a Föld napjára

Közösségi nevelés -

Nemes Nagy Ágnes Mennyi minden
Környezeti játék: „Ezek, azok. Izék, mizék.”
Keresd a kakukktojást! Válogatása a
hulladékoknak, azokra, amelyek lebomlanak a
környezetbe
Válaszd ki azt a hulladékot, amelyik valamiért
nem talál a sorba!
Virágok ültetése az udvaron

Gyakorlati
háztartási nevelés
-

Papírtányérokból szélmobilok készítése:
Hogyan vigyázhatok a Földünkre?
Vakondtúrás sütik készítése

Esztétika és
kreativitás
tapasztalati
terület

Képzőművészeti
nevelés

Plakátkészítés a Föld napja alkalmából

Ének, zenei
nevelés

-

Audició: Kukásautó
Dalos játék: Beültettem kis kertemet

Pszihomotoros
terület

Testnevelés

-

Lábtorna: Üdítős kupakok lábujjal felvételeEzek elhelyezése a csapatok területére
Futás hullámvonalban tárgyak (pillepalackok)
megkerülésével- Váltóverseny
Játék: Hulladékgyűjtés kézzel - lábbal

-
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A megvalósítás tapasztalatainak tömör összefoglalása, módszertani javaslatok
formájában
A hulladékok látványa Kolozsvár utcáin mindennapi jelenség ezért nekünk nem szabad
közömbösen elfordítani a tekintetünket. A tisztaság megőrzése minden emberi közösségnek
alapvető feladata, a hulladék mennyiségének csökkentésére pedig a legjobb módszer az
idejében elkezdett ökológiai nevelés.
Fontosnak tartjuk már óvodáskorban elkezdeni a környezetvédelmi alapismereteket, mert
ebben a korban fektetjük le a környezet és természetvédelem alapjait. A tervezett projekt
arról tett bizonyságot, hogy a gyermekek megértik az ember felelősségét a környezettel
szemben és igencsak meg akarják védeni a teremtett világ csodáját.
A projekt értékesíti a kreativitást, mozgósítja a képzelőerőt, erősíti a csapatszellemet, jó
értelemben vett versengést, alkalmat biztosítva a gyermekeknek, hogy szerepet és felelősséget
vállaljanak közösségen belül, hogy életképes megoldásokat keressenek az optimális
életkörnyezet megtartására.
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PROJEKT TERV/5.- OKTÓBER- JÁTÉKOS KÖRNYEZETÜNK- Városi Kavalkád
Cél:
I.

Városunk, lakó környezetünk társadalmi és természeti megismerése

II.

Kolozsvár közlekedési eszközeinek megismertetése, játékos formában a közlekedési
szabályok gyakoroltatása

III.

Hulladékkezelés fontosságának tudatosítása, hulladékok szelektív gyűjtésének a
begyakorlása
I. „Kolozsváros olyan város” projekt (egy hét)

1. Előkészítés:





Séta a városban. Megismerkedés a város nevezetességeivel (Séta a Szabók bástyához,
Mátyás király szoborhoz, Mátyás szülőházához)
Képek gyűjtése a városról. Beszélgetés a képek alapján (park, játszótér, színház,
szobrok)
Zenei anyagok gyűjtése, amelyek Kolozsvárról szólnak
Dobozok, műanyag pillepalackok gyűjtögetése a városi modell építésének céljából

2. Cél.
Érzelmi fejlesztés:


a közös alkotás örömének megtapasztalása



az egymáshoz való alkalmazkodás



együttműködő képesség fejlesztése



szociális képességek fejlesztése



környezet védelem



a lakóhely tisztelete

Kreativitásfejlesztés: Az átlagostól eltérő ábrázolási módokra lehetőség nyújtás
Esztétikai nevelés: a természet és környezet szépségeinek megmutatása
Munkára nevelés: Környezet rendje
Értelmi képességek: környezeti ismeretek megalapozása, probléma megoldások, nagyságbeli
megfogalmazások, fogalomalkotás
3. Megvalósítás - A tevékenység bevezetése: A közös élmények felidézése, beszélgetések
szemléltetés képek alapján- városmodell építés- közös gyakorlati tevékenység
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PROJEKT TERV/6.- GYERMEKEK VILÁGNAPJA- EMLÉKLAP/MINTA

￼￼

Gyermekek Világnapja- Sportosan Boldogan!
A Határtalan Egészségnevelés Lehetőségei Program
Erasmus+ projekt Gyermekek Világnapja rendezvényen való részvételért!
Pécs, 2017. szeptember 14., Kertvárosi Óvoda
Mozogni jó!
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PROJEKT TERV/7.- Kézmosás Világnapja

„NE HABOZZ-SZAPPANOZZ!”
Kézmosás Világnapja
Kertvárosi Óvoda, Pécs- 2017. október 15.

Készítette: Schmidt Éva, Kertvárosi Óvoda
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„NE HABOZZ-SZAPPANOZZ!”Kézmosás Világnapja 2017. október 15.
Kertvárosi Óvoda, Pécs

A fertőző betegségek 80 százaléka közvetlen érintkezéssel terjed, megelőzésükben a
leghatékonyabb a rendszeres kézmosás. Az UNICEF 2008-ban hirdette meg először október
15-én a kézmosás világnapját, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a kéz higiéné
fontosságára.

A kézmosással számos fertőző betegség – így pl. a hányás-hasmenés, a légúti
megbetegedések vagy a májgyulladás is - megelőzhető és elkerülhető. Az emberek többsége
ma már tisztában van azzal, hogy mikor kell kezet mosni, ám legalább ennyire fontos az
alaposság, a helyes technika alkalmazása is, valamint a gyermekkori prevenció.

37

Cél: Óvodás gyermekeink körében az egészségtudatos magatartás alakítása a helyes higiéniai
szokások megalapozásával, gyakorlással való rögzítésével: a kézmosás, kézfertőtlenítés
fontosságára való figyelemfelhívás.
Feladat: A gyermekekben az egészségvédő magatartásformák kialakítása a kézmosás
fontosságára való felhívással: helyes kézmosás technikájának bemutatása, gyakorlása, a
kézfertőtlenítés lehetőségének megteremtése.
Védőnővel való folyamatos kapcsolattartás, egészségfejlesztő munkánkba való kapcsolása.

Hogyan mossunk kezet? – Játékos feladatok a kézmosáshoz
Mikor mossunk kezet?
Naponta többször kell szappannal kezet mosni:
– evés előtt és után
– WC használata után
– nyers hús, mosatlan zöldség vagy szemét érintése után
– ha piszkos
– ha a szabadban játszottunk
– ha beteget látogattunk
– ha köhögtünk, tüsszentettünk
– ha állatot simogattunk
– ha tömegközlekedési eszközön utaztam
Hogyan kell kezet mosni? A kézmosás 5 lépése:
1. Nedvesítsük meg kezünket, meleg vizet használjunk.
2. Szappanozzuk be. A kézmosáshoz megfelel a közönséges, nem antibakteriális szappan is.
3. Dörzsöljük át kezünket legalább 20 másodpercig. Mossuk meg a tenyeret, a kézfejet, a
csuklót, az ujjak közét és a köröm alatt is, utóbbihoz használjunk körömkefét. A gyerekek
mérhetik a szükséges időt úgy is, hogy közben egy megfelelő hosszúságú dalt elénekelnek.
4. Öblítsük le a kezet bő, folyó vízzel.
5. Tiszta és száraz törülközővel szárítsuk meg, vagy ennek hiányában rázzuk a kezünket a
levegőben, amíg meg nem szárad
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Ötletek, Kreatív tevékenykedési lehetőségek:


























Soroljuk fel, mi mindent csinálunk a kezünkkel.
Számoljuk össze, hányszor mostunk kezet előző nap.
Soroljuk fel, mi mindent érintettünk meg aznap.
Soroljunk olyan tárgyakat, amelyeket különösen sokan fognak meg egymás után (pl.
kilincs, pénz, liftgomb, WC lehúzó, villanykapcsoló).
Soroljuk fel, mi minden előtt/után kell kezet mosni.
Pantomim: Egyesével vagy párban a gyerekek tisztálkodási formákat játszanak el. A
többieknek ki kell találni (fésülködés, fogmosás, zuhanyozás, mosakodás, arcmosás,
körömvágás)
Kincskeresés: Testápolással kapcsolatos eszközöket (körömkefe, fésű, fogkefe, üres
folyékonyszappan-adagoló) rejtünk el a csoportszobában, és a gyerekeknek kell azokat
megkeresni.
Színes tenyerek: Minden játékos kap egy színes tenyeret ábrázoló képet, majd egy
mulatságos utasítást. Például: „A sárga tenyeresek ugráljanak, a pirosak emeljék
magasba a kezüket!”
Találós kérdések: Gondoljunk egy testrészre, de csak egy jellemző gesztust áruljunk
el róla! Például: „Én vagyok az a testrész, amellyel megfogom a szappant.”
Keressünk olyan dalokat, amelyek olyan hosszúak, mint egy kézmosás.
Keressünk dalokat, mondókákat, amelyek a tisztálkodásról szólnak.
Versenyezzünk, ki tud ijesztőbb bacilust rajzolni.
Játsszuk el, hogyan győzi le a szappan a bacilusokat.
Keressünk olyan meséket, ahol a szereplők esznek, főznek, és írjuk át őket úgy, hogy
belevesszük a kézmosás lépéseit is. Játsszuk el a jelenetet.
Ujjlenyomat-, tenyérlenyomat készítés: koszos kéz- tiszta kéz, képkészítés
Tisztálkodási eszközök festése, vágása, különböző technikával való feldolgozása
Plakátkészítés
Színes szappanok készítése
Körömkefe süni
Színes szappanbuborékok festéssel
Rajzoljuk le a kézmosás öt lépését!

Játéktevékenység:






Orvosi játék
Gyógyszertár
Drogéria-tisztálkodási eszközökből
Babafürdetés
Képeskönyvek nézegetése- Képek gyűjtése
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Motiváló mondókák, versek kézmosáshoz:
Piszkos a kezem, meg a tenyerem, ettől leszek nagyon beteg, hogyha megeszem.
De én megmosom, vízzel, szappannal, szaladnak a bacilusok nem lesz semmi baj!
Evés előtt kezet mosok, beteg lenni nem akarok,
mert ki piszkos kézzel eszik, bizony hamar megbetegszik.
Evés előtt kézmosás, egészséges jó szokás!
Pósa Lajos: Koszos Pál
Koszos, szurtos mindig Pali,
mert nem szeret megmosdani.
Megharagszik a mosdótál:
Megállj, megállj te koszos Pál!
Koszos Pali szalad, szalad,
kiabálja, hogy: nem szabad!
Utoléri a mosdótál:
Megfogtalak, te koszos Pál!
S megfürdeti, megmosdatjaCirmos Cica meg kacagja!
Lackfi János: Habfürdő
Piszkot eszik a hab, habot eszik a víz,
vizet a lefolyó, ha kijön a dugó.
Szabó T. Anna: Kézmosó vers
Cuk-ros, ra-ga-csos, ta-pa-dós, ma-sza-tos, ez a kicsi tappancs.
Hozd hát ide most, nos hát gyere mosd, adom is a szappant.
Hékás- békás! Fogd meg már! Csúszós kis hal megtréfál!
Mosd meg gyorsan egy-két-hár!
Jujj, jujj, de csikis! Kicsúszik a szappan!
Hopp már esik is, ide-oda pattan!
Hékás-békás, nem megmondtam?
Nosza gyerünk csípd el, kapd el gyorsan!
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Ne habozz-, szappanozz!- Mesék Tisztaság országból!
Szappan-mese
Egyszer volt, holt nem volt, egy szép, tiszta, fehér fürdőszoba, ahová délelőtt besütött a Nap,
és a rózsaszín, virágmintás függöny mintáit a csempe fehér falára vetítette. Ez a vetített kép
néha hullámzani kezdett, amikor a szellő meglibbentette a függönyt, és üde, finom virágillatot
sodort a kert rózsabokrai felől. Ebben a finom, lágy, délelőtti fényben sütkérezett a
pipereszappan, a krémszappan, és a folyékony szappan. Épp elég kényelmesen elfértek volna
a mosdó peremén, a csap mellett, ők azonban megállás nélkül dicsekedtek, perlekedtek,
egymást túllicitálva:- Én vagyok a legfontosabb! – állította a pipereszappan. – Megtisztítom
az emberek kezét a durva szennyeződésektől, zsírtól, olajtól, prézli maradéktól, vagy a csoki
szétkenődő nyomaitól. - Csak szeretnél – replikázott a krémszappan. – Én gyengéden óvóm is
a bőrüket, szép, színes vagyok, és finom illatom van! - És kicsúszol az emberek kezéből! –
vágta rá azon nyomban a folyékony szappan. – Én is képes vagyok mindezekre a dolgokra,
ráadásul még lágyabb és kíméletesebb vagyok, nem szárítom ki a bőrüket, és sokkal elomlóbb
illatom van! Nem csúszkálok ide-oda, nagyon praktikus flakonban lakom, és nem oldódom fel
a vízzel, az emberek csak annyit használnak belőlem, amennyi szükséges, és így sokkal
tovább tartok! Nem kétséges, hogy én vagyok a legfontosabb!
- Hogy ezek milyen ostobák! – morogta a mosdó alatti polcon a mosópor. – Azt hiszik,
nélkülük megállna az élet!
- Miért, talán nem? – ugrott egyet a szappantartóban a pipereszappan, s hetykén rázta le
magáról a vízcseppeket. Nem szerette volna ugyanis, ha elolvad, és túl sok kárba vész belőle.
– Mivel mosnának kezet az emberek, ha mi nem lennénk? Mindig piszkosak lennének, és
csak úgy hemzsegne a kezükön-arcukon a sok baktérium… brrr!
- Van ebben igazság – kelt a szappanok védelmére a folttisztító. – Nélkülem a mosott ruhák
foltosak maradnának, nélküled még koszosak is! – és a mosópor felé intett, csípőre tett
karjával.
- Mondom, hogy ostobák vagytok! – bosszankodott a mosópor. – Azt gondoljátok, hogy régen
nem mosakodtak, mostak az emberek? Hogy mindig volt mosógép, szárítógép és centrifuga?
– kis szünetet tartott, a szappanok és a folttisztító pedig kíváncsian várta a folytatást. –
Megsúgom hát, régen még áram sem volt; márpedig ezek a háztartási gépek mind árammal
működnek. Az emberek lúggal, kőporral mostak, a szappant pedig főzték, fahamuból,
zsírokból, olajokból, faggyúból, és sem szép színük, sem jó illatuk nem volt. Nem is ez volt a
céljuk: hanem, hogy tisztítsanak. A színük sötét, sárgás-barnás volt, az érintésük durva.
Mosógép helyett pedig fateknőt használtak, vagy csak kivájt, legyalult fatörzset, a piszkos
ruhákat recés fatáblához dörzsölték, és durva kefével, vagy kézzel igyekezetek tisztára sikálni.
Még régebben folyó, vagy patak partjához jártak a nők mosni – és ez még ma is így van
némely helyeken, ahol nincs áram, s az emberek a szabadban élik le az életük jelentős részét.
Nos, régen a kövekhez csapkodták a ruhákat egészen addig, míg a szennyeződés le nem ázott
róluk, és tiszták nem lettek. Elgondolhatjátok, régen milyen nehéz és fáradtságos munka volt
a mosás! Milyen egyhangú a tisztálkodás! Ti itt folyamatosan civakodtok, lennétek inkább
büszkék, hogy ilyen bő választékot nyújtotok az embereknek, s jelentősen megkönnyítitek,
jobbá és szebbé, kényelmesebbé teszitek az életüket!
A szappanok megszégyenülten hallgattak, s amikor belépett a fürdőszobába Andráska, hogy
ebéd előtt kezet mosson, büszkén kínálták magukat használatra.
Itt a vége, fuss el véle… ugye te is mostál kezet evés előtt?
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Méhes György: Mese Misikéről
A lábmosást abból a célból találták ki, hogy tiszta legyen a lábunk. Misike azonban tudja,
hogy ez óriási tévedés. A lábmosás célja az, hogy őt, Misikét megkínozzák. Épp ezért
mindent elkövet, hogy ne kelljen lábat mosnia. Misike bizonygatja, hogy tegnap is mosott
lábat, tegnapelőtt is, sőt még a múlt héten is. Lerángatja a cipőjét, harisnyáját, és égnek emeli
a talpát. Anya szíve azonban keményebb a kőnél.
- Gyerünk! Misiké ravaszkodni kezd.- Nekem nem szabad lábat mosni. - köhécseli. Meg
vagyok hűlve, és tüdőgyulladást kaphatok. Különben is kificamodtak a lábujjaim!
Ennek bizonyítására úgy mozgatja lábujjait, mint egy majom. Mikor ez sem enyhíti meg
anyát, Misiké zokogni kezd. Úgy kapaszkodik anyja ölébe, mint a végső menedékbe.
- Nem akarok lábat mosni! - hüppögi. Édesanya, ölében Misivel, leül.
- Mondjak inkább mesét?
Misike hozzásimul, és anya mesélni kezd.
- Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy legény, akit Mesebeli Miklósnak hívtak.
Ez a Miki ügyes, okos fiú volt, csak épp nem tudott gyorsan szaladni. Ezért igen-igen
búsult, mert a gyermekek mindig utolérték őt fogócskázás közben, és a focicsapatba
sem vették be. Gondolt egy nagyot Mesebeli Miklós, és elment egy doktor bácsihoz.
Elpanaszolta neki búját-baját. A doktor bácsi így szólt: "Mi sem egyszerűbb. Mosdjál
meg mindennap, és a lábadat is mosd meg alaposan! A víznek varázsereje van,
felfrissít, pihentet, megedz." És Mesebeli Miklós megfogadta a doktor bácsi tanácsát,
még aznap megmosdott, és lábat is mosott. Lássatok csodát! Másnap már gyorsabban
szaladt, mint annak előtte. Addig mosta a lábát, addig mosakodott, addig futott, míg
úgy száguldott, mint a szélvész. A gyermekek valósággal könyörögtek neki, hogy
álljon be a focicsapatba.
Idáig jutott édesanya a mesével, s talán még folytatta volna, de Misiké leugrott az öléből.
- Anya, édesanya, menjünk a fürdőbe! Lábat akarok mosni! És derékig megmosdom. Én is
focizni akarok!
Azóta Misiké minden este egyedül, önszántából megmossa a lábát, sőt még meg is
szappanozza. Meglátjátok, előbb-utóbb híres futóbajnok válik belőle, vagy az is lehet, hogy
gólkirály.

Bábjáték: Mese a tisztaságról/https://www.youtube.com/watch?v=PaQXmNxBDo0
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Zenés móka- Zenei ajánlás- Utánzó énekes játékok
 Fehér Liliomszál
 Kis kacsa fürdik
 Apacuka zenekar: Szappanbuborék
https://www.youtube.com/watch?v=6tfDYeOrhKQ
 Higienies kézmosóvers/ https://www.youtube.com/watch?v=Z9AGKsXuhHs
 Malek A.: Kézmosó vers: https://www.youtube.com/watch?v=KbkJYkMMwWg
 Pancsi dal: https://www.youtube.com/watch?v=wEOlSlFq1q0
 Dal a kézmosásról: https://www.youtube.com/watch?v=xpuAvMj7BlM
Feladatlapok, színezők/ Mellékletben

“Nem a betegségekkel kell foglalkoznunk, hanem az életmódunkban lévő hibákkal.
Szüntesd meg ezeket a hibákat, és a betegségek maguktól eltűnnek!”
(Are Wearland)
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Melléklet/1
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Melléklet/2.
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Melléklet/3.

46

Melléklet/4.

47

Melléklet/5.
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PROJEKT TERV/8.- Programterv minta

OVIOLIMPIA PROGRAMTERV

III. VÁROSI OVIOLIMPIA
2017. április 25. 9.30- Pécs, Testvérvárosok
Terei Általános Iskola
Ünnepélyes megnyitó- zumbabemutató
Vendégek köszöntése
Weizer Józsefné- Schmidt Éva
Csizi Péter Országgyűlési Képviselő köszöntő beszéde
Olimpiai láng érkezése
Résztvevő csapatok ünnepélyes bevonulása
Bemutatkozás, csatakiáltások
Közös bemelegítés Ágoston Éva- Weller Anita
Versenyjátékok- játékos sportvetélkedő
„Mozogni együtt a legjobb!”- Gyermek fitnessz
Átmozgató testmozgás kicsiknek és nagyoknak!
Eredményhírdetés
Oviolimpia zárása
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PROJEKT TERV/9.- „Zenével és tánccal a jókedvért”- Utazás Zenebirodalomba
2018.01.15.-01.19.- Gémes Melinda/Kertvárosi Óvoda
Cél:
A gyerekek megismertetése a különböző hangszerekkel. A saját hangszerek készítése által
tapasztalatok gyűjtése az újrahasznosított tárgyakból készült „hangszereink” hangjáról, a
velük való játékról. A zene iránti érdeklődés felkeltése. A hétre összeválogatott dalokkal,
énekes játékokkal, zenehallgatási anyaggal a gyerekek zenei ízlésének formálása.
A hét elsődleges célja a hangszerekkel való játék mellett, a zene felszabadító erejének a
megismertetése. A dallam, a ritmus lüktetése, a zene kedvünkre gyakorolt hatásának a
vizsgálata. Felszabadult, örömteli légkör kialakítása, ahol a gyerekek bátran mernek
megmozdulni, „táncolni”, improvizálni. A gyerekek önkifejezésének az elősegítése a zenével,
tánccal.
Feladat:
-

Sokféle stílusú zenei anyag összeválogatása, ami a gyerekek életkorának megfelelő,
befogadható.
Hangszerekhez szükséges eszközök kérése a szülőktől, gyűjtőmunkára buzdítás.
„Zenenaptár” elkészítése, a zenék által kiváltott érzések lejegyzése a naptárban
(mosolygós vagy szomorú fejecske)
Akusztikus, hangszeres zene népszerűsítése, zenei ízlésformálás.

Képességfejlesztés:
-

Zenei ízlésformálás a zenei dalanyag hallgatása során.
Éneklési készség fejlesztése a dalok tiszta éneklésével.
A gyerekek érzelmi világának a fejlesztése az akusztikus, hangszeres dalok
meghallgatásával, utána az érzelmeik megfogalmazásakor.
Verbális és kommunikációs képességek fejlesztése, a gondolataik
megfogalmazása során.
Aktív és passzív szókincs bővítése a kötetlen beszélgetések, a beszélgető körök
alkalmával. A zene kedvünkre gyakorolt hatásának a megfogalmazása során.
Auditív észlelés fejlesztés a hangszerek megszólaltatása, hangjuk felismerése által.
Ritmusérzék fejlesztése, a mondókák és dalok gyakorlása során, a zenék
lüktetésének a megéreztetésével.

A hét megvalósulása:
Hétfő:
„Bevezetés a Zenebirodalomba”
-

Saját hangszerek készítése a bekért tárgyakból (pl. konzerves dobozok, műanyag
poharak, kinder tojások, szívószálak).
Zenebirodalom megépítése az építőmunkások segítségével.
Zeneóvoda a babaszobában. Ringató a babáknak.
A zenebirodalom megépülésével, „Nyitóbál” megszervezése. -> A vár körbetáncolása
(Hej, vára, vára…(új dalos játék), utána tánc a „bálteremben”(gyerekek által ismert és
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-

-

kedvelt dalokra).
Indul a dallam labda-> beszélgetőkör kezdeményezése. (A labdán található ritmusok
visszatapsolása a tanult módon-> „kicsi= titi, nagy=tá (a labdára kicsi és nagy
szívecskék).
Zenés mozgásos játék: „Jégvarázs”- Zenére mozgás, zene elhallgatását követően
szoborrá dermedés. A mozgásos játék után, besötétített csoportszobában, nyugodt
légkörben zenehallgatás. Relaxálás. A zenére való koncentrálás. A zene kedvünkre
gyakorolt hatásának rögzítése a Zene naptárban. Milyen hangszert hallottunk?
Meghallgatott zene: https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE
Let It Go (Disney's "Frozen") Vivaldi's Winter - The Piano Guys

Kedd:
„Eljutás a Zenebirodalomba”
-

-

Torna foglalkozás előtt építkezés a szőnyegen, Zenebirodalom újjá építése.
Torna foglalkozás-> eljutás Zenebirodalomba az akadályokon keresztül.
Torna utáni relaxálás. Zenehallgatás a sötét csoportszobában. Zenenaptár 2. nap. A
zene kedvünkre gyakorolt hatásának rögzítése. Milyen hangszert hallottunk?
Meghallgatott zene: https://www.youtube.com/watch?v=Eaq914E77oY
Camila Cabello - Havana - Cover (Fingerstyle Guitar)
Hangszerek befejezése, közös munkára való buzdítás. A hangszerek kidíszítése közös
munkával.
„A medve, aki nem tud téli álmot aludni” (kitalált mese)- A mese főszereplője
nem tudta még álomra hajtani a fejét, hiszen nem énekelt neki senki altató dalt.
Elindul, hogy erdei barátait megkérje, de mivel szegény feje már nagyon öreg, nem
hallja az állatok énekét. Végül a gyerekektől kér segítséget, akik hangosan is el tudják
énekelni az ismert dalokat. A történet végén a medve hazaballag barlangjába, és végre
álomba
szenderül.
A mesében elhangzott dalok: „Hová mégy te kis nyulacska”, „Mókuska, mókuska”,
„Süni, süni, sünike…”, „Ácsorogjunk, bácsorogjunk”.
Visszavezetés a játékba: Téli erdő építése a mesében szereplő állatoknak. Menedék
készítése a hó elől. Tűzrakóhely kijelölése- tűz csiholása ritmusra. (Ritmusbotok
segítségével, egyenletes lüktetés érzékeltetése- „Tüzet viszek”)

Szerda:
„Zene, ami táncra perdít”
-

-

-

Zenebirodalom megépítése.
Táncparkett előkészítése. Az „Így tedd rá!” néptánc módszertani eszköztár
használatával új tánclépések tanítása és gyakorlása. Zene: „ Sej, liliom CD
Az alap néptánc mozdulatok bemutatása, gyakorlása a gyerekekkel. A magyar
népdalok hallgatásával zenei ízlésformálás. Fő cél: a táncba minél több gyerek
bevonása, motiválás a közös, felszabadult mozgásra. Táncolás párban. Páros
tánclépések gyakorlása.
Hangszerfelismerő játék, hangszerek megszólaltatás (ritmusbot, triangulum, csörgő,
csörgődob, dob, xilofon). Hangjuk alapján a hangszer megnevezése. Utána közös
zenélés, ismert mondókákhoz egyenletes ritmus.
Közös tánc a bálteremben.
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-

Zenenaptár 3. nap. Zenehallgatás. Érzelmek rögzítése a naptárban. Milyen hangszert
hallottunk?
Meghallgatott zene: https://www.youtube.com/watch?v=2W_G3xmSGfo
Comptine d'Un Autre Été- Die fabelhafte Welt der Amélie Piano [Large Version
2010].mp4

Csütörtök:
„Hangszerek szállítása a Zenebirodalomba”
-

-

-

Zenebirodalom megépítése.
Akadálypálya készítése a csoportszobába. Tornaszerek odakészítése. (Hangszerbabzsák). A gyerekek az akadályokon keresztül haladnak, kezükben mindig egy
hangszer (babzsák). Indulás előtt egy hangszer megnevezése, átkelés az akadályokon,
lerakás a várba, indulás vissza.
Hangszerek színezése, kiállítás az elkészült képekből.
„Van, aki nem szereti a zenét?”(kitalált mese)- A történet egy olyan kisfiúról
szólt, aki nem szerette a zenét, mert egyszer olyan szomorú dalt hallott, hogy elment a
kedve a zenehallgatástól. Szülei nagy zenekedvelők voltak, édesapja hangszeren is
játszott. A mese végére fontos feladatunk a gyerekek bevonásával (ők is alakíthatják a
mesét), hogy kitaláljuk, hogyan hozhatnánk vissza a kisfiú kedvét a zenehallgatáshoz.
Zenenaptár 4. nap- Zenehallgatás, csukott szemmel, koncentrálás a zenére.
Zenenaptárban
a
kedvünk
rögzítése.
Milyen
hangszert
hallottunk?
Meghallgatott zene: https://www.youtube.com/watch?v=Qe2G6Vs1V_Q
John Legend - All of Me (Piano/Cello Cover) - Brooklyn Duo

Péntek:
„Amerre csak járok, zene vesz körül mindent!”
-

-

Hangok a csoportszobában. Fedezzük fel, minek milyen a hangja.
Folytasd a dalt. Elkezdek egy, a gyerekek által ismert dalt énekelni, a feladat a dal
folytatása.
Mese: Bogyó és Babóca: A tücsök hegedűje.
Egymás hangjának felismerése. Egy gyereket betemetett a hóesés. Találd ki, ki van a
hókupac alatt.
Zenére labda körbeadogatása. Akinél a zene megáll, kiesik.
Zenehallgatás. Zenenaptár 5. nap. - Érzelmek rögzítése. Milyen hangszereket
hallottunk?
Meghallgatott
zene:
https://www.youtube.com/watch?v=ymMYzb2HBsg
Ludovico Einaudi - Una Mattina (Extended Remix)
Beszélgetőkör kezdeményezése a hét lezárásaként. (Melyik hangszer a kedvenced /
lett a kedvenced?, Miért pont az választod?, Hogyan tetszettek a héten a zenék? Jól
esett-e pihenés közben zenét hallgatni? Otthon szoktatok-e zenét hallgatni? Ha igen,
milyet? Van-e kedvenc dalod? stb.)
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PROJEKT TERV/10./ Március 15.-i Akadálypálya

1. „ Aki nem lép egyszerre”: Ritmikus járás (menetelés) hangszerrel (DOB) a kijelölt
helyen. Tanult mondókák bemutatása, gyakorlása.
2. Huszárok, katonák, magyar erődök, várak: nagyméretű kirakók összerakása.
(Versenyben is lehet.)
3. Nemzeti lobogók és jelképek: Párosító vagy memória játék.
4. „Ágyúzás”: Célbadobó játék. Várdöntés.
5. Várépítés emlékezetből minta alapján. Egyedül vagy versenyben. Két gyermek
megkapja ugyanazt a képet, amin a megépített vár látható. A kép figyelmes
megtekintése után kezdődik a várépítés. Az győz, akié jobban hasonlít az eredetire
vagy gyorsabban készen lesz.
6. Kockavár építése bekötött szemmel. A játék lényege, hogy a gyerekek bekötött
szemmel minél magasabb „várat” építsenek.
7. Amőba másképp: A játél célja, hogy függőlegesen/vízszintesen/átlósan kirakjunk
egy sort.
8. Mozgásos játékok:
„Kardvívás”
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„Várszerző”: A földre karikákat rakunk szétszórva (létszámtól egyel kevesebbet),
ezek lesznek a várak. Középen áll a parancsnok. A katonák a várak között
futkosnak/lovagolnak, majd a parancsnok elkiáltja magát (először óvónő): „Enyém a
vár, tied a lekvár!” Erre minden katona várat választ magának, köztük a parancsnok
is. Akinek nem jut, az áll középre.
„Zászló lengetés”: A gyerekek kijelölt távon versenyt futnak. A cél, hogy minél
gyorsabban eljussanak a saját zászlójukhoz és meglengessék őket.
„Zászló lengetés akadályokon keresztül”: A katonák a vár elfoglalásához sok
akadályon keresztül kell túljutniuk.
- Egyensúlyozó járás bástyákon.
- Várlétra megmászása.
- Várárok átugrása.
- Átbújás a titkos alagúton.
- Ágyúgolyó görgetés.
- Vár ledöntése.
- Zászló megszerzése.
- Zászló lengetése. Vár bevétele.

Mozgásos akadálypálya
Időpont: 2018.03.13.
Helyszín: óvoda aulája
Korcsoport: kis, közép, nagycsoport
Differenciálási lehetőség: segítségnyújtás mértéke/módja, játék tempója, ismétlésszám.
Az akadálypálya témája: Március 15.- „ A nagy várhódítás”
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A játék célja:
A gyerekek különféle akadályokon keresztül foglalják el az ellenség várát. A pálya több
állomásból épül fel, melynek teljesítésével egyre közelebb jutnak az elfoglalandó várhoz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ágyútűz kikerülése
Kúszás a lövészárokban
Vizes árok átugrása
Átlépés a magas tornyokon
Egyensúlyozás a bástyákon
Oldalazó járással beosonás a várba
Vár bevétele-> várdöntés és ágyúzás

+ „Lovas kiképzés”: Egy huszár mit sem érne a lova nélkül. Azonban csata előtt a lovakat is
be kell tanítani.
Eszközök:
-

Tornaszerek: padok, szivacsok, zsámolyok, kötelek, bóják, egyensúlyozó elemek,
létra, bőrlabdák, műanyag rudak stb.
Építőkockák
Pet-palackos pálya

Akadálypálya terve:
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PROJEKT TERV/11.- Meseterápiás munkaközösség programterve
2018/2019-es nevelési év
GELLÉRT LÍVIA, ÓVODAPSZICHOLÓGUS/Kertvárosi Óvoda

„A mesék azért nyűgözik le a gyerekeket, mert a világot olyannak láttatják, amilyen az
valójában: a határtalan lehetőségek birodalmának. Ezek a lehetőségek nem anyagi természetű
lehetőségek, hanem abból a világlátásból fakadnak, amely a mesei és a gyermeki
gondolkodást összeköti: miként a hős mindig több mint mi magunk vagyunk, akképpen a
világ is több mint amennyit képesek vagyunk felfogni belőle.” (Boldizsár Ildikó)
Cél:
A meseterápiás munkaközösség célja azoknak a meséknek az összegyűjtése, feldolgozása,
mélyebb, szimbolikus megértése, melyeket az óvónők a mindennapi munka során
előszeretettel használnak vagy saját, személyes fejlődésüket segítik, esetleg közkedveltségük
miatt biztosan találkoznak velük az óvódások. Ezáltal a meseválasztás, mesélés tudatosabbá
válik. A mesék erkölcsi megoldásaival felvértezve a gyermekek és az óvónők is egészségesebb
lelki állapottal küzdhetnek a világ kihívásaival szemben.
Célcsoport:
A témában érdeklődő óvónők. kb. 8-12 fő.
Akik:


hisznek a mesék gyógyító erejében



érdeklődnek a mesék mögött megbúvó szimbólumok jelentései iránt



szeretnék bővíteni mesetárukat



szeretnék fejleszteni a mesék feldolgozó repertoárjukat



hajlandóak „saját bőrükön” kipróbálni a meseterápia egyes eszközeit



szeretnék megtudni, melyik mese, milyen lélektani probléma feldolgozásában
segítheti a gyermeket és önmagukat



akik kedvenc meséiket szívesen megosztanák a kollégáikkal

Alkalmazott módszereink:
dr. Antalfai Márta Kincskereső és Boldizsár Ildikó Metamorphosis meseterápiás eszköztára,
és saját kreatív ötleteink.
Tervezett program:
Minden hónapban egy alkalommal 2 órában délelőttönként tervezem a csoportot . A
foglalkozások gerincét mesefeldolgozás képezi. Egy alkalommal 1-3 mesét dolgozunk fel,
vegyes módszertannal. A csoportot zárt csoportnak tervezem.
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A tervezett mesék:


Piroska és a farkas



Világszép Vaszilissza



A két gyertya



Holle Anyó



Hófehérke



Napleánya



A kis vadrózsa



Világszép Ilonka

Érintett lélektani témák:


a világ rendje, szabályok



testvérféltékenység



a világ igazságossága: mi is az érték



megküzdeni a nehézségekkel



ébredő nemiség



bűntudat



apa-lánya kapcsolat



anya-lánya kapcsolat

Adminisztráció, értékelés



A munkavégzés dokumentálása, szakmai beszámoló az óvodavezető felé
Kérdőíves értékelés a résztvevők részére
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PROKEKT TERV/12.- A mi csoportunk meséje- Vitéz Győző
A MI csoportunk meséje
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kerek erdő. Ott éldegélt a hős Vitéz Győző. Egy napon,
amikor hírét hallotta a szépséges Kincső királykisasszonynak, elhatározta, hogy útra kél, és
megkéri a kezét. El is indult, és vágtatott a nagy kerek erdőn keresztül. Ahogy lovagolt,
egyszerre csak egy nagy verembe esett a lovával együtt.

Hiába próbálkozott nem sikerült kijutnia a veremből. Vitéz Győző ekkor segítséget hívott.
Meghallotta ezt a róka.

Odasompolygott a veremhez, de látta, hogy egyedül nem éri el Vitéz Győzőt. Szaladt akkor az
oroszlánhoz: „Kedves oroszlán, gyere, kérlek, segíts kihúzni Vitéz Győzőt a veremből”. Az
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oroszlán tudta, hogy a vitéz mindig segített a bajba jutott állatoknak, így szeretett volna ő is
viszonozni neki a jóságát. Akárhogyan igyekeztek is, ketten sem tudtak segíteni. Mentek,
mentek, mendegéltek, míg találkoztak a medvével.

A medve is rögtön útnak eredt, hogy kihúzzák Vitéz Győzőt a veremből, de a verem olyan
mély volt, hogy még így sem tudták elérni a derék vitézt.

Ekkor találkoztak a kutyával,
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és végül a macskával. A medve megfogta az oroszlánt, az oroszlán a rókát, a róka a kutyát, és
a macska már elérte Vitéz Győzőt. Az állatok segítségével kiszabadult a vitéz. Megköszönte a
barátai segítségét, és tovább indult, hogy elérjen a palotába, ahol Kincső királykisasszony élt.
A nagy úton azonban beesteledett, amikor Győző egy házhoz ért. Öreg néni nyitott ajtót, aki
szívesen látta a vendéget. Megkérdezte, hogy merre tart a vitéz, amire ő elmesélte, hogy a
királykisasszony kezét szeretné megkérni. Az öreg néni megkínálta vacsorával, és lefektette
éjszakára. Az öregasszony azonban nem volt más, mint Eufrozina, a gonosz boszorkány,
akinek igencsak megtetszett a vitéz. Nem is akarta elengedni többet, így varázsigét mondott:
„Hókusz-pókusz akrakadabra, engem szeress holnapra!”. Reggel, amikor a nap felkelt Vitéz
Győző olyan szeretettel nézett a boszorkányra, mint a szerelmetes királykisasszonyra. Minden
nap kiment az erdőbe virágot szedni, amit Eufrozinának a boszorkánynak adott. Egyszer,
amint a virágokat gyűjtögette, találkozott egy öregemberrel, aki azt kérdezte tőle: „hová, hová
vitéz legény?”. Vitéz Győző így szólt: „Virágot szedegetek az én drága Eufrozina
boszorkányomnak.” Látta az öreg, ennek a fele se tréfa, a gonosz boszorkány elvarázsolta
Vitéz Győzőt. Elment akkor a Hiszipiszimiszi törpéhez.

Elmesélte neki, hogy Vitéz Győzőt elvarázsolták, és kérte segítsen rajta. Ekkor azt mondta
Hiszipiszimiszi törpe: „Hiszi a piszi, én vagyok a miszi!” Az öregember azonban olyan szépen
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kérte, hogy a törpe elment vele. Amikor találkozott Győzővel, már tudta, hogy segítenie kell.
Azt mondta akkor: „Hókusz-pókusz akrakadabra Kincső királykisasszonyt szeresd
holnapra!”.
Vitéz Győző ekkor megdörzsölte a szemét, és megköszönte a segítségüket. Felnyargalta a
paripáját, és meg sem állt a palotáig. A kapuban már várta a hoppmester.

Elvezette Vitéz Győzőt Zakariás királyhoz, Arankához a királynőhöz,

akik szívesen feleségül adták a vitézhez egyetlen szépséges leányukat, Kincső
királykisasszonyt.
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Olyan lakodalmat csaptak, hogy az állatok is velük mulattak, reggeltől estig, azután meg
holnap délig.
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PROJEKT TERV/13.- Vizes Kisérletek- Március 12.-16.
Készítette: Gémes Melinda/Kertvárosi Óvoda
Vizes kísérletek:
1. Fagyassz be!
Jégkocka tartóba vizet töltünk, majd apró leveleket, szirmokat,
fűszereket beleszórunk, majd befagyasszuk őket. Ha megtörtént a
varázslat, ismételten megtekintjük őket.
2. Hideg és forró víz
Egy átlátszó pohárba, üvegcsébe hideg vizet, egy másikba meleg/forró
vizet öntünk. Különböző színű ételfestéket cseppentünk mind a kettőbe
pipetta segítségével. Megfigyeltetjük a gyerekekkel, hogyan oldódik az
anyag hideg illetve forró vízben.
3. Buborék képzés
Egy átlátszó poharat ¾-ig töltünk vízzel, amibe étolajat is öntünk. Egy
kis kanál hegyiről egy adag sót csúsztatunk a pohárba. A só lemegy a
pohár aljára és folyamatos buborékokat lő fel! (Látványos kísérlet!)
4. Borsos kísérlet:
Egy tálba vizet engedünk, borsot szórunk rá. Megnézzük, mi történik, ha 1-2 csepp
mosogatószert is cseppentünk a keverékhez.
5. Színvarázs 1:
Papírt szivacs segítségével nedvesítsünk be/ vizezzünk be, ecset segítségével
tinta/festék/tempera pacákat csöpögtessünk rá (híg festék a jó). Figyeljük meg,
ahogyan szétterül a festék a papíron.
Színvarázs 2:
Vegyünk 3-4 átlátszó borosüveget. Töltsük meg vízzel és különféle színű ételfestéket
cseppentsünk bele. Fehér szirmú virágokat rakjunk mindegyikbe, majd figyeljük meg
1 héten keresztül. A gyerekek megfigyelhetik, hogyan változik a virágok szirmának
színe.
Színvarázs 3:
2-3 átlátszó üvegcsét megtöltünk vízzel és ételfestéket cseppentünk bele.
Megfigyelhetjük, hogyan oldódik a vízben, majd a gyerekek segítségével
megkevergethetjük őket. Zsebkendőt/papírtörlőt összegyűrünk, felsodorjuk, majd a 23 egymás mellé helyezett üvegcsét összekötjük velük.
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Minden kísérlet végezhető a gyerekek segítségével (közép/nagycsoportban). Hagyjuk,
hogy ők végezzék a feladatokat (vizet öntsenek, pipettával festéket cseppentsenek,
keverjenek stb.) Így számukra is sokkal élvezhetőbb lesz.
A kísérletek amellett, hogy látványosak, gondolkodásra
késztetik a gyerekeket, közvetlen tapasztalatszerzés útján
láttathatunk meg velük ok-okozati összefüggéseket.
Képességfejlesztés:
Kísérletezés közben fejlődik a gyermek:
-

Finommotoros képessége (eszközök fogása, cseppentés
stb.)

-

Figyelme, megfigyelő képessége (folyamatok
végignézése)

-

Türelme (kivárja, míg sorra kerül, olyan folyamatok során, amik nem azonnal
lesznek látványosak)

-

Együttműködő képessége (minden esetben a gyermeknek az óvónő mellett a többi
gyermekkel is együtt kell dolgoznia a folyamatok elvégzése során)

-

Szabálytudat, önfegyelem (egy kísérlet során, fontos, hogy letisztázzuk a
szabályokat, hiszen különböző anyagokkal foglalkozunk, amik kiborulhatnak,
szétszóródhatnak, ráborulhatnak bárkire)

-

Kreativitás (a kísérletek megfigyelésénél, az összefüggések meglátásával- „Vajon
mi fog történni?”)

-

Emlékezet (egymásra épülő kísérletek során, a már látott folyamatok, eredmények
felidézése)

-

Aktív és passzív szókincs bővítése (a kísérletezés során az anyagok, hozzávalók
megnevezése, új szavak tanulása pl. pipetta)

-

Feladatértés (az óvónő által közölt feladatok végzése által)

-

Vizuális és taktilis érzékelés fejlesztése (anyagok észlelése, érzékelése az
érzékszerveink segítségével)

-

Segítőkészség (egymásnak és az óvónőnek egyaránt a feladat végzésével)

-

Konfliktuskezelés és kudarctűrés (ha nem kerül sorra az adott kísérletben stb.)
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PROJEKT TERV/14.- Mesélnek a kövek
Munkatársak közös, rövidtávú képzése: Mesés Egészség- szakmai napok (előadás)
Székelyudvarhely- Ruzsicska Ilonka/Gerle- Grlica Óoda

„Az óvodáskorú gyermeket jellemzi a gyors, könnyed beleélő képesség. Az átváltozás, a
varázslat, az átváltoztatás fontos élmény a gyermek számára.” /Mérei Ferenc/
Az anyanyelvi játékok, mesék segítik a gyerekek beszédfejlődésének, beszédértésének spontán
alakulását, a tiszta, érthető beszéd kialakulását.
Mit tehetünk, hogy a nyelvi-kommunikációs fejlesztést élményszerűen tudjuk megvalósítani
és közben jól is szórakozzunk?
Óvoda kezdéskor kérj, meg minden gyereket hozzon egy kövecskét, gyűjts össze egy kosárba.
Egész évben játszhattok vele. Mindenki vigyáz a saját kövére és még véletlenül sem keverik
össze. Mindig új és új meséket mesélnek a kövek!
Parkban, vízparton, játszótéren, vagy egyszerűen a járda mellett – a gyerekek mindenhol
észreveszik az érdekes formájú és mintájú köveket, kavicsokat. Vedd észre Te is, és hajolj le
értük, mert ha összegyűjtötök egy csomót, nagyon sok érdekes dolgot játszhattok velük!
Aztán nézegessétek meg a gyűjteményt! Rakosgassátok külön kupacba a köveket a színük
szerint! A sokféle formájú, méretű és színű kőből érdekes figurák is készülhetnek.
Mesélhettek is hozzá egy kis történetet!
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Válogassátok ki a legérdekesebb, nektek legjobban tetsző darabokat! Miért szép? Lehet,
hogycsillogó, nagyon szép a színe, lehet vele rajzolni, vagy egyszerűen csak más, mint a többi!
Készíthettek belőlük sorozatot méretek szerint – pici, kicsi, nagyobb, még nagyobb,
legnagyobb! Tényleg, hány szót tudtok a legkisebb kövek megnevezésére? (Pirinyó, apró,
picike, picuri, kicsike, picurka, pöttöm…)
Számolni is tanulhattok a kavicsokkal: 1,2, 3, 4… Ha különböző betűket találtok, nagyszerűen
gyakorolhatjátok a kisiskolásokkal egy-egy betű sokféle változatának felismerését (írott,
nyomtatott, kicsi, nagy, piros, kék, zöld stb.), vagy akár egy szót is kirakhattok.
Ajándékkészítésre nagyon alkalmasak ezek a kövecskék, de még az elkészítésük is rendkívül
egyszerű (és olcsó).

A mesélő köveket csoportosíthatod akár egy téma (vagy ünnep) köré is.
Ha már sok kis rajzos, képes kövecskétek van, rakjatok ki belőlük egypárat és a képeket
nézegetve mondjatok el egy történetet! A kavicsokat a történet sorrendjének megfelelően
tegyétek egymás mellé. Játszhatjátok úgy is, hogy te kezded a mesét, a gyerkőc pedig
folytatja! (De az sem baj, ha csak te mesélsz, ő pedig hallgatja!) Minden korosztálynak
beindítja a fantáziáját. Versengésmentes szórakozás. Egyetlen szabály van: nincsenek rossz
válaszok. Beszélgetni, mesélni és hallgatni tanítanak a kövek, kavicsok. Kreativitás,
hangulatteremtés, ötletesség jellemzi a mesélő köveket.
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MESELÁNC (KÉSZSÉGFEJLESZTŐ JÁTÉK- beszédkészség, fantázia)
A játék egyszerű: az óvónő a játék kezdetén kivesz egy kövecskét a kosárból és elindít egy
mesét, pl.: " Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis béka, aki elindult világot látni..."
Ezután a kosarat továbbadja, a mellette ülő gyerek a kosárból kivesz egy követ és amilyen
motívum van rajta azzal a szereplővel / tárggyal / cselekménnyel kell kibővíteni az elkezdett
mesét. Így megy tovább a kosár és folytatódik a történet. Ha valakinek nem sikerült kitalálnia
semmit a kiválasztott kővel kapcsolatban, tegye vissza és adja tovább a kosarat! Ha a mese
megakad, az óvónő visszakérheti a kosarat és egy érdekes fordulattal új lendületet vihet a
játékba
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PROJEKT TERV/15.- ÓVODAI FOGLALKOZÁS TERV
MADARAK ÁS FÁK NAPJA

A foglalkozás helye: Kertvárosi Óvoda, Nyuszi óvodai csoport
A foglalkozás ideje: 2018. május 09.
A foglakozást vezető óvodapedagógus: Schmidt Éva
A foglalkoztatott korcsoport: Kiscsoport
A foglalkozás témája:
- Befogadás eredménye, szokás-, szabályrendszer működése, egyéni bánásmód
érvényesülése.
- Érzelmi biztonság megteremtése, játékvezetés, komplex ismeretnyújtás, mesélés,
verselés, mindennapos testnevelés által.
A foglalkozás előzménye: Kincses Természet- Erdő anyó meséi- erdei kalandok,
akadálypálya, természetben bekövetkező változások folyamatos megfigyelései, tavasz
jegyeinek felfedeztetése, ültetés, növénygondozási feladatok, séta, Föld Napja, természetről
szóló
képeskönyvek
nézegetése,
albumkészítés,
természeti
sarok
kialakítása
A foglalkozás anyaga, célja és feladata:
Anyaga:
Erasmus+ Help projekt Kincses Természet-/Természet az otthonunk- Madarak és Fák hete
Célja: Egészséges öntudatfejlesztés- A környezettudatos életmód, a természet
(erdő/fák/növények) és az állatok (madarak) iránti tisztelet kialakítása a gyermekekben- Az
évszakhoz kapcsolódó jegyek felfedezése.
Feladat: Természetben végzett ismeretszerzés lehetőségének megteremtése, évszak jegyeinek
felfedezése, élménypedagógia, természet (erdő/madarak) iránti tisztelet, felelősség tudat,
gondoskodás kialakítása, figyelem felhívás a fák fontosságára, a madarak védelmének
feladatára: a természet megismerése, az egyes fajok jellegzetességeinek tudatosítása, a
természetvédelem körébe tartozó tevékenységek népszerűsítése, interaktív nap
megszervezése
A foglalkozás szervezeti formája, típusa: Frontális, mikro csoportos, vegyes típusú,
kombinált, egyéni
A foglalkozáshoz szükséges eszközök: Színes képek, ragasztó, lap, papírtálcák,
kiskosarak, színező lap, puzzle, fák, mozgásfejlesztő eszközök, virágok, természetkönyvek,
IKT eszköz (CD lejátszó)
A foglalkozás módszerei: Megfigyelés, magyarázat, beszélgetés, szemléltetés,
gondolkodtatás, kipróbálás, buzdítás, bemutatás, mesemondás új ismeretek nyújtása,
magyarázat, gyakoroltatás, dícséret
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A TEVÉKENYSÉGEKBEN REJLŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS

NEVELÉSI FELADATOK

irodalmi élmény nyújtása- lelki
egészségvédelem, érzelmi nevelés verssel,
mondókákkal, mesével
anyanyelvi nevelés/ szókincsbővítés
figyelem-koncentráció, gondolkodás,- ok-okozati
összefüggések
azonosító- és megkülönböztető képesség
érzékelés
emlékezet fejlesztés- tapasztalatok felidézése
KOMPLEX ISMERETNYÚJTÁS- TÁRGYI

szociális nevelés, udvariasságra nevelés
értelmi fejlesztés
verbális fejlesztés
új ismeretek rögzítése, régebbi ismeretek
felidézése, egészséges életmódra nevelés,
környezettudatos magatartás alakítása
egyéni képességek fejlesztése

TERVEZETT JÁTÉKTEVÉKENYSÉGEK

KONCENTRÁCIÓ

Külső világ megismerése:
- Szőnyegváros- közlekedés-tavaszi erdő
- Mutasd be az elhozott mesekönyvedet!
építése-madárfészkek elhelyezése
- A gyermekek egyéni élményeinek
- Erdei patika kialakítása
meghallgatása, az otthonról behozott
- Mesesarok- Könyvtár: Természeti
mese (természet) könyvek
könyvek
megismerése, azokból mesekönyvtár
- Babakuckó: tavaszi nagytakarítás
kialakítása
- Babakonyha: magvakkal főzés,
- Szűkebb természeti környezetünk
gyógyteázás
megismerése- ember/természet
- Képességfejlesztő játékok
kapcsolat- környezettudatos életmód
- Mozgásos játékok: erdei akadálypálya
kialakítása/természetvédelem
szabad ábrázoló tevékenység: témához
- Madarak, fák- ismeretnyújtásillő színezők
- Miért kell vigyáznunk környezetünkre?
- Miért fontosak a fák, az erdő?
- Mit üzennek a fák? Mit üzennél az
embereknek, ha fa/madár lennél?
- Miért fontos az állatok, madarak
védelme?
- Memória játék- madarak
- Puzzle- erdő, fák, madarak
- Játékos természetismeret- képek
válogatásával, tabló készítésével
Ének-zene, énekes játék:
- Csipp, csipp, csóka
- Bujj, bujj zöldág
- Süss fel nap
- Esik az eső
- Eresz alól
- Boglya tetején
Rajzolás, mintázás, kézimunka:
- Mit üzen az erdő? – fa festése, levelek
(gyermekek üzeneteivel) felragasztása
- Piknik tálak készítése- süteményes
tálcák díszítése levél, madár
motívumokkal
- Madarak festése
- Madárfészek készítés- ragasztás
- Tablókészítés- képekből ragasztással
Veronika ZP: (újragondolt): Öleld meg a
fádat!
Kiemelt nevelési terület: Verselés- Mesélés- Mindennapos testnevelés
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ALICJA DRYSZKIEWICZ:
A KISMADÁR, AMELYIK NEM AKART ÉNEKELNI
SEBÕK ÉVA fordítása

Hát így történt. A ház ablaka elõtt nõtt egy fa. Ágait úgy nyújtogatta fel a magasba, mintha
karjai lettek volna. Vándorúton járt a nap, nedves volt a föld, lágyan lengette a nyitott ablak
függönyét a szél. Egy vékonyka ágra pici tollgomolyag telepedett. Egy kismadár. Egyszerû kis
szürke jószág volt, fekete szemekkel. Üldögélt a fán, és így csivitelt magában:
– Ugyan, mit csináljak?... Énekelni nem fogok, nem akarok, nem szeretek. Moziba nem
mehetek, nem engednek be. Csokoládét nem ehetem, ki veszi meg nekem? Kakaót nem
ihatom, hisz azt sem tudom, mi fán terem. Fejecskéjét csóválta, és tovább morfondírozott:
– De hát mit csináljak, ha nem akarok, nem szeretek és nem is fogok énekelni? Fürödhetem a
csermelyben vagy a homokban. Felcsipegethetem a magvakat, amiket a gyerekek szórnak
nekem. Fészket is rakhatok itt, ezen a vékonyka ágon. Ez az ötlet nagyon megtetszett a
kismadárnak.
– Jó gondolat – csivitelte, és mindjárt munkához is látott.
Összeszedett mindenféle szalmaszálat, gallyacskát, füvecskét – és dél felé már készen is volt a
fészek. A szürke kismadár kényelmesen elhelyezkedett benne (éppen úgy, mint mi a
szobánkban), berzenkedett, tollászkodott egy kicsit, aztán csõrét a szárnya alá dugta, szemét
becsukta, és elaludt. A fa kibontotta apró, élénkzöld, selyemfényû leveleit, és tetõt hajtott a
fészek fölé. A szél ezüstös rügyekbõl kerítést fújt köréje. Az esõ elõcsalta a rügyekbõl a
virágokat, és a virágok feldíszítették a fészket. S hát a nap? Õ csak megállt mosolyogva a
fészek fölött. A fa zöld lombja felsusogott, illatozni kezdett, egy zümmögõ méhraj
körülcsengettyûzte. És ekkor, a kis mese végén az egyszerû és teljesen szürke kismadár –
elkezdett énekelni.
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ALKOTÓI SZAKASZ

KEZDŐ SZAKASZ

A PEDAGÓGUS TEVÉKENYSÉGE

Szabad játéktevékenység
- Tavaszi erdőépítés
- Szabad alkotás (színezés)
- Erdei Akadálypálya
- babakonyhai sütés, főzés,
készülés a kirándulásra
- képességfejlesztő játékok:
puzzle, kirakók, magvak,
termények válogatása
1. Találós kérdések- válasz a kép
kiválasztásával hozzákapcsolódó
tavaszi mondókát vagy verseket
felidézhetjük:
- Májusi napfényben
- Mag, mag kicsi mag
- Megjöttek már a kis fecskék
- Gólya, gólya hosszúláb
2. Válogatás: szőnyegen
elhelyezett képek válogatása
(levél, madár, fa,
környezetszennyezés)
- kérdések
- megállapítások
- válogatás
- környezettudatos magatartás
alakítása
3. Találd ki!- Mit rejt a hátizsák?
Mese: A kis madárról, aki nem
akart énekelni

SZERVEZÉSI FELADATOK

MOTIVÁCIÓ

Indirekt és direkt játékirányítás, a foglalkozás
kezdeményezése:
Itt a tavasz, elkészültek a fáink, madaraink- Tegyük
fel a madarakat a fára!- Bejártátok az erdei
akadálypályát:
- „Legyünk mi is fák!- Ültessük el a magokat! Hadd
lássuk mekkorára nőnek meg a kis fáink”
- Fenn az ég és lenn a föld kettő között áll egy…fa!
- Veronika ZP: Öleljétek meg a fátokat!
5-10 perc
Háromfajta témát kínálok- differenciálás elve szerint:
A tárgyak, képek szőnyegre rakásával a zenés
mozgás után folyamatosan az évszakra irányuló
kérdéseimmel irányítom a gyermekeket a
tevékenység felé, választási lehetőséget kínálva.
Kérdéseim:
- Mi lehet a képen?
- Hol található?
- Hol rak fészket?
- Miért kell óvni őket?
- Hogyan viselkedünk az erdőben?
- Mire figyelünk kirándulás alkalmával?
- Tudunk- e róla mondókát, verset?
A gyermekek számára a válaszadást megkönnyítem a
kínált képekkel.
Ismertetem a tevékenységhez kapcsolódó
tudnivalókat, megnevezzük mi látható a képen,
színek, formája, nagysága, hol található….
A mese előadása az elkészített eszközökkel (fák,
madár) illusztrálva.
A mese végeztével fészket készítünk közösen a
madárkának, majd felkínálom a lehetőséget, hogy
kóstoljuk meg a „madárcsemegét”, ízleljük meg a
hársfateát, utána pedig erdei tornapályát is
kitalálhatunk az udvaron együtt!
15- 20 perc

A játékhely és a
játékeszközök
biztosítása, zene, közös
játék

Beszélgetés és aktív
részvétel az éppen
folyó játékban
zenére önkifejezés

-

cselekedtetés
megfigyelés
együttjátszás
bemutatás

Az eszközök (színes
képek, hátizsák)
előkészítése, a hely
biztosítása,

Az eszközök színei,
varázslata
új lehetőségek
kipróbálhatása
mese nyújtotta
élmény

-

bemutatás
mesemondás
új ismeretek
nyújtása
magyarázat
beszélgetés
szemléltetés
kipróbálás
gyakoroltatás
buzdítás
dicséret
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MÓDSZEREK

-

BEFEJEZŐ SZAKASZ

Mese után raffiából fészket
készítünk és elhelyezzük benne a
madárkánkat,
megkóstoljuk a madárcsemegét,
elkészítjük a hársfateánkat.
Az udvaron tornapályát alakítunk
ki a mozgásfejlesztő eszközök
segítségével.

A dajka bevonásával segítségadás a terítésben, a
madárcsemege előkészítésében és a tea
elkészítésében.
Mosdó használat után az időjárásnak megfelelő váltó
öltözék felvétele, majd az udvaron akadálypálya
berendezése.
Értékelem a tevékenységet, pozitív megerősítést
nyújtok minden gyermeknek, büszkén kiteszem az
elkészült munkákat a faliújságra.
5-10 perc

Tálkák előkészítése
eszközök biztosítása,
(szalvéta, tea, poharak)

Készült az Erasmus+ program támogatásával
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Az eszköz varázsa,
tapasztalatszerzés
lehetősége,
tevékenykedés,
együttes
elfogyasztás öröme

-

bemutatás,
cselekedtetés
gyakorlás
magyarázat
dicséret
cselekedtetés
alkotás
értékelés
buzdítás
dicséret

