
TEVÉKENYSÉG TERVEZET 

 

A tevékenység megnevezése: Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

A tevékenység irányítója: Hegedűs Józsefné 

A tevékenység helye: Fővárosi Önkormányzat Óvodája – Réce ( osztatlan ) vegyes csoport 

A tevékenység ideje: 2016. november 17. 

A tevékenység tartalma:     

 Mondóka:           Nincs szebb madár  

                                                                           Egy pety, libapetty 

 Énekes játékok:  Ácsorogjunk, bácsorogjunk 

                                                                            Egyél libám, egyél már 

                                                                            Ki segít nekem, a kerítést fonni? 

                                                                            Hatan vannak a mi ludaink 

 Zenehallgatás:    A gúnárom elveszett/ Volt nyolc lúdunk 

 

Kiemelt zenei feladat:  -    egyenletes lüktetés hangsúlyozása,  

- ritmus kifejezése,  

- mondóka felismerése ritmusról,  

- énekes játék felismerése dallamról 

- célzott egyéni foglalkoztatás 

 

A fejlesztés előzményei: Óvodánk Szent Márton napi hagyománya, tevékenységei 

Fejlesztési feladatok: 

- egyenletes lüktetés érzékeltetése változatos mozgásformákkal, ritmus kifejezése 

különböző módon,  

- gyorsabb-lassabb beszéd/éneklés, halkabb-hangosabb beszéd/ éneklés,  

- zenei emlékezet fejlesztése ismert mondóka, énekes játék felidézésével,  

- megosztott figyelem fejlesztése, szándékos figyelem fejlesztése,  

- esztétikai érzék fejlesztése tiszta éneklés, mozgások közben,  

- erkölcsi fejlesztés: az együttes játékban az alkalmazkodás, türelem, tolerancia, 

szabályok betartása, másik gyermek tevékenységének tiszteletben tartása 

- önbizalom erősítése, önértékelés alakítása 



Szervezési forma: kötetlen, ill. kötött  

Módszerek: Bemutatás, gyakorlás, bíztatás,  

A fejlesztés típusa: vegyes - kombinált 

Munkaforma: frontális, kisebb csoportos, egyéni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A tevékenység várható menete: 

 

1. szervezés: 

- hely biztosítása 

- eszközök elhelyezése elérhető helyre 

 

2. motiváció: 

- megszokott, játék eltevéshez használt zene 

- érdekes játékok kilátásba helyezése 

- eszközök előkészítése 

 

3. a tartalom kidolgozása: 

 

a.) zenés játék elrakás: Kolompos: Ekete, pekete…. 

- amíg a zene szól, addig játék eltevés 

- amikor megállítom, mozdulatlanul – hangtalanul megáll mindenki 

- utolsó megállításnál adott helyre gyülekezés 

 

b.) visszhang játékkal egymás köszöntése csoportosan, egyénenként 

- ritmikus beszéd visszaadása 

- dallammotívum visszaéneklése 

 

c.) Ki segít nekem, a kerítést fonni?  VAGY 

Kör, kör ki játszik? 

- egyenletes lüktetés hangsúlyozása 

- körforma kialakítása 

 

d.) Ácsorogjunk, bácsorogjunk 

- dalos játék felismerése dallamról 

- eljátszása halkabb – hangosabb, ill. gyorsabb – lassabb énekléssel, mozgással 

 

e.) Száz liba egy sorba 

- egyenletes lüktetés hangsúlyozása járással, szárny mozgatással 

- libasorban vonulás a teremben 

- köralakítás 

 

f.) Egy petty, libapetty  

- mondóka felismerése ritmusról 

- elmondása ritmus tapsolással közösen 

- „réce”nyelven közösen, ill. vállalkozással egyedül 

 

g.) „ Libakórus ” 

gá        gá             gá        gá 

gigá    gigá           gigá    gigá 

gigá    gá              gigá    gá 

 



h.) Hatan vannak a mi ludaink 

- dalos játék felismerése a szabályáról 

- eljátszása 

 

i.) Zenehallgatás: A gúnárom elveszett 

- óvónő előadásában 

 

 

 

j.) Egyéni, ill. kisebb csoportos fejlesztés 

- A.B.; C.D.; E.F.; G.H.; számára  

 

1. Egy petty, libapetty 

- mondóka felismerése ritmusról  

- elmondása szöveggel, ritmus kifejezésével 

- elmondása artikulálva hang nélkül, ritmus kifejezésével 

- ritmusának ütésével, ritmuskotta névvel ( tá, titi ) 

 

2. Gágá, gigágá 

- mondóka elmondása ritmusának kopogásával 

- a két mondóka együttes elmondása (A.B.; C.D : Egy petty….; E.F.; G.H.: Gigágá ) 

- óvónő bekapcsolódik új szólamként, a Nincs szebb madár, mint a lúd mondókával  

 

3. Ritmuskotta  

- mondókák ritmuskotta névvel való leolvasása 

- óvónő által mondott ritmus motívum produkálása  

1. készített ritmus figurával 

2. leírással 

- ritmus motívum alkotása kedvük szerint 

1. készített ritmus figurával 

2. leírással 

- Visszavezetés a játékba 

 

 

 

 

 

 

 

 


