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Vázlat 

 

 

Az óvodapedagógus neve: Krenner Lászlóné - Andrea 

Az intézmény neve: 

Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín –Kör – Játék 

Tagóvoda 

Budatest III. Solymár utca 12 -14 

Az óvodai csoport megnevezése: Süni csoport 

Életkor: Vegyes életkorú csoport  

Az óvodai csoport létszáma: 22 fő 

A projekt neve: „Nincs szebb madár, mint a lúd” 

Tevékenységforma: 
Külső világ tevékeny megismerése, 

hagyományőrzés 

A tevékenység célja: 

A szabad játékban, szerepjáték közben kialakuló 

társas kapcsolatok támogatása. Drámajátékok 

alkalmazása által –közösségformálás, társas 

kapcsolatok mélyítése. Párhuzamos 

tevékenységek közben egyéni képességek 

fejlesztése. 

A tevékenység feladata, tartalma: 

Olyan játékos tevékenységek szervezése, 

biztosítása, mely mélyíti a már meglévő társas 

kapcsolatokat, és erősíti a csoportkohézió 

alakulását, a gyermeki önbizalmat, énképet. A 

Márton napi projekt élményeinek mélyítése.  

A tevékenység ideje: 2017. november 15. 
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A tevékenység előzménye: 

o A projekt sarokban eszközök  

gyűjtése a szülőkkel közösen.  

o Márton napi legenda felelevenítése a 

gyermekekkel –képek, könyvek 

nézegetése. 

o Tollfosztás, vásározás megismerése 

internet segítségével. 

o Piaclátogatás 

o Boltos, majd a vásáros szerepjáték 

feltételeinek megteremtése. 

o Márton napi legenda megtekintése német 

nyelven, iskolások előadásában, a 

Szentháromság templomban. 

o Interaktív előadáson való részvétel az 

Elveszett Állatok Alapítvány jóvoltából. 

o Házkörül élő állatok farmon való 

megtekintése. (buszos kirándulás során) 

o Élő libákkal való találkozás, helyszíni 

beszélgetés a libatartásról, gondozásukról, 

hasznukról. 

o Lámpás készítése közösen a szülőkkel, 

majd felvonulás az udvaron. 

 

Képességfejlesztés: 

 

 Értelmi: 

 

 

 

 

 Szociális: 

 

 

 

 

 

 

 Kommunikációs: 

 

A gyermeki gondolkodás fejlődésének biztosítása, 

saját ötleteinek megvalósítása játékai során. A 

képzelet, kreativitás alakítása vizuális 

tevékenységek során. Matematikai ismeretek 

bővítése. Az előzetesen közösen elkészített 

fejlesztő játékok használatára buzdítás. 

 

Társas kapcsolatok támogatása. Párhuzamos 

tevékenységek során az együttműködési készség 

erősítése. Társak játékának tiszteletben tartása. 

Segítségnyújtás egymás és a kisebbek számára. 

Segítségadás, önzetlenség érzésének 

megtapasztalása. Önbizalom, bátorság erősítése. 

Beszédkedv fokozása, gondolatok 

megfogalmazása, szókincs bővítése, párbeszédes 
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 Testi: 

formák gyakorlása. Egymásra figyelés, társak 

türelmes meghallgatása. 

Finommotorika: (szem-kéz, szem-láb koordináció) 

fejlődésének támogatása. Téri irányok erősítése 

rakosgatással, vonalak követésével. Dobás 

technikájának gyakorlása. 

 

 

 

 

Műveltségtartalom:  

Kapcsolódás más tevékenységekkel: 

 

o Matematika: 

Több – kevesebb, számlálás, számok felismerése, 

halmazok képzése, osztályozás, irányok 

megnevezése. 

o Külső világ tevékeny megismerése 

Beszélgetés a házi szárnyasokról, azok 

jellemzőiről, hasznukról. 

o Mozgás: 

A mozgássarokban elhelyezett eszközök 

használata. (kis szivacslabdák, kosarak) Célba 

dobás gyakorlása. 

o Verselés, mesélés: 

Vásár (vers) 

Sándor I. Béla: Libanátha (vers) 

Fehér libám (vers) 

Mese: 

Márton legendája  

Kikiáltók: 

Kifli, kalács… 

Répa, retek, mogyoró… 
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Olcsó az alma… 

Aki nem vesz… 

Gombot, gombot vegyenek… 

Három icce köménymag… 

o Ének, zene, énekes játék, gyermektánc: 

A gúnárom elveszett… 

Egyél libám… 

Száz liba egy sorba…  

Mondókák: Nincs szebb madár.. 

Réce-ruca vadliba… 

o Munka: 

Öntevékeny reggeli. 

Eszközök előkészítése a párhuzamos 

tevékenységekhez. 

Környezetük tisztán tartása. 

Teremrendezés. 

 Gondozás: 

Higiéniai szokások gyakorlása folyamatosan. 

Megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztás, saját, 

jellel ellátott üvegükből. 

Szabályok megbeszélése, betartatása a baleset 

megelőzése érdekében. 

 Zöld óvodai tevékenység: 

Az ősz kincseiből játékok készítése (amőba, 

sorkirakó) 
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Libatollak használata a vizuális tevékenységnél. 

 

Módszerek: 

 

Projekt módszer, párhuzamos tevékenységek 

közben egyéni differenciálás, öndifferenciálás 

lehetőségének biztosítása, tevékenykedtetés, 

cselekedtetés, beszélgetés, segítség nyújtás, 

sikerélményhez juttatás, konkrét egyéni értékelés. 

Eszközök: 

A reggelizéshez szükséges eszközök, párhuzamos 

tevékenységhez: laminált lapok, termények, 

termések: (kukorica, tökmag, gesztenye, dió, 

makk) libatoll, festék, ecset, henger, tojástartó, 

szemöldök csipesz, étkezési csipesz, szemkötő, 

játékpénzek, vásári kellékek, olló, ragasztó, színes 

papír, színes ceruzák, zsírkréták, kis 

szivacslabdák, kosarak, rajzolt kártyák, plüss liba, 

IKT eszközök: laptop, fényképező, cd lejátszó, 

Szervezeti keretek: 
Szabad játék során felkínált párhuzamos 

tevékenységek, dráma játékok. 

Munkaformák: Párhuzamos tevékenységek közben, egyéni – 

páros – mikro-csoportos 

Idő- 

terv: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevékenység leírása: 

 

 Nyugodt, 

családiaslégkör 

kialakítása 

 Érkező gyermekek 

fogadása 

 Különböző 

játéktevékenység 

felkínálása 

 

1. Öntevékeny, folyamatos 

reggeli: (8-9-ig) 

 

Megjegyzés: 

 

 Minden érkező gyermeket szeretettel 

fogadok. 

 Megteremtem a feltételét a szabadjáték 

választáshoz. 

 

 

 

 

 Az öntevékeny reggeli folyamatát 

támogatom. 
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Folyamatos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 saját pálcikájukkal jelölik 

reggelizési szándékukat 

 mosdóhasználat 

 elkészítik maguknak a 

reggelit, eldöntik miből, 

mennyit esznek 

 segítenek a kisebbeknek 

 

2. Tervezett párhuzamos 

tevékenységek: 

 Rajzolás, írás liba tollal 

Saját fantáziájuk, kreativitásuk és 

egyéni képességeik szerint 

készíthetnek képeket. 

 

 

 

 

 

 

 Henger nyomda 

A hengeren található 

figurák kifestése, majd 

hengerezése papírlapra   

 

 

 Termések válogatása 

tapintással (dió, 

gesztenye, makk) 

Egyéni szükségletnek 

megfelelően, szemkötővel, 

vagy anélkül. 

 

 

 A gyermekek egyéni igényeit figyelembe 

veszem.  

 Ösztönzöm a nagyobbakat a kisebbek 

segítésére. 

 Dajka néni segítségét igénybe veszem. 

 Az öndifferenciálás, a saját szükséglet 

kifejezése, a döntésképesség gyakorlása. 

 

 

 

 

 Építek a gyermekek előzetes ismereteire. 

 Biztosítom az egyéni képességek 

kibontakoztatását. 

 Ösztönzöm a kreatív alkotásokat 

 A kisebbeket is bátorítom erre a 

tevékenységre, ezzel is segítve 

önbizalmuk erősödését. 

 Az elkészült műveket digitálisan rögzítjük. 

 

 Segítem a szem – kéz koordináció 

fejlődését. 

 Az új technika megismerésével, 

támogatom az önkifejezést. 

 Mindenki egyéni képességeinek 

megfelelően alkothat. 

 Segítséget nyújtok szükség szerint. 

  Biztosítom az önálló tapasztalatszerzést. 

 Lehetőség nyílik önálló felismerés, 

felfedezés, megismerő funkciók, a taktilis 

észlelés gyakorlására. 

 A páros tevékenységet támogatom. 

 

 

 Csipeszek használatával a szem – kéz 

koordinációt és a finoommotorika 

fejlődését segítem. 
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Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Termények rakosgatása 

csipeszekkel különböző 

alakzatok vonalainak 

követése (kukorica, 

tökmag) 

 

 Nyaklánc fűzése (liba 

gége tésztával) 

 

 

 Amőba (2 féle szabályt 

alkottunk a gyermekekkel) 

Újrahasznosítás – 

tojástartó, és az őszi 

termések (dió, gesztenye) 

használata. 

 

 Számdominó (közösen 

elkészített játék) 

 

 

 

 

 Vásáros szerepjáték 

(lehetséges játék, a sok 

élmény megjelenése a 

gyermekek játékában. 

 

 

 

 A különböző méretű csipeszek 

használatával, az öndifferenciálást segítem 

elő. 

 Az ügyesebbeket ösztönzöm bonyolultabb 

alakzatok kirakására, ismétlődő 

motívumok alkalmazásával. 

 A kisebbeket buzdítom a két ujjuk 

(hüvelyk, mutató) használatára. 

 

 

 Szem – kéz koordináció, a finommotorika, 

és monotónia tűrés fejlődését támogatom. 

 Differenciálást alkalmazom a kétféle 

tészta biztosításával.  

 

 Játékszabályokat fektettünk le közösen, 

melynek betartására ügyelek. 

 Támogatom a páros kapcsolatokat a játék 

folyamán. 

 

 Számfelismerés, számlálás gyakorlását 

segítem a játékkal. 

 Kreativitásukra támaszkodom a játék 

során. 

 Pozitív megerősítést alkalmazom. 

 A tévedés lehetőségét elfogadom. 

 

 A már meglévő ismereteikre, közös 

élményeinkre támaszkodom. 

 Az együttműködést, a szerepek vállalását 

támogatom. 

 Az illemszabályokat erősítem a vásárlás 

során. 
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Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Farm építése a szőnyegen 

 

 

 

 Közös élmények újra 

átélése 

Laptop használata 

 

 Mozgássarokban célba 

dobás 

 

 

 

3. Öntevékeny reggeli vége 

 

 

4. Drámajátékok: 

 

Motiváció: Száz liba egy sorban… 

című dal éneklése 

 

 

 Beszélő rajzok 

Családalapítás. 

/Közösségformáló, 

kapcsolaterősítő/ 

 

 

 Liba farmon jártunk 

keltünk 

 Emlékezetükre, fantáziájukra, élményeikre 

építek. 

 Ösztönzöm a kicsiket az építésre. 

 Segítem a téri tájékozódást az építés során. 

 

 A szabályok betartásával alakítom az 

önfegyelmet, az alkalmazkodást. 

 Ösztönzöm az egyéni vélemények 

kifejezését. 

 

 Különböző dobási technikák gyakorlására 

buzdítom a gyerekeket. 

 Mindennapi mozgásszükségletük 

kielégítését biztosítom változatos 

eszközökkel a csoportszobában, és az 

udvaron egyaránt. 

 Egyéni fejlődésüket segítem, hogy mindig 

magasabb szintre jussanak el, 

önmagukhoz képest. 

 

 

 Dajka néni segítségével, a gyerekek 

bevonásával, a reggelizéshez szükséges 

eszközök eltevése. 

 

 A gyermekek ismeretére támaszkodva, jó 

hangulatot teremtek. 

 szabályok megbeszélése családi szerepek 

/apa, anya, gyerek/ 

 Közös szabályalakítással a konfliktusokat 

előzzük meg. 

 Testi kontaktus támogatása. 

 Mások elfogadására buzdítom a 

gyerekeket.   

 

 Érthető szép beszédre, ösztönzöm a 

gyerekeket. 

 Építek a meglévő tudásukra. 
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9 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos 

/ társismeret, 

közösségkohézió erősítő/ 

 

 

 

 

 Ismerem? Felismerem? 

/csoportismeret, 

kapcsolaterősítő, 

érzékelésfejlesztő, / 

 

 Árulkodó libák 

/ közösségformáló, 

társismeret/ 

 

 

5. A tevékenység lezárása 

 

 

 Zenés tánc 

/Közös játékunk lezárása/ 

 

Ki, hogy érezte magát? – liba 

tojásra rajzolhatnak a gyermekek 

érzelmet kifejező arcokat. 

Teremrendezés, 

mosdóhasználat, gyümölcsevés, 

udvarra készülődés. 

 

 Megfigyelőképességük, emlékezetük 

fejlődik a játék során. 

 Egyéni bánásmódót alkalmazom, 

figyelembe véve a kicsiket. 

 

 Körben járás közben a helyes testtartásra, 

az esztétikus szép mozgásra hívom fel a 

gyermekek figyelmét. 

 Érthető szép beszéd használatára 

ösztönzöm a gyerekeket. 

 

 

 A bátortalanabb gyermekeket buzdítom, 

de élhetnek a választás lehetőségével 

/szemkötő, vagy csukott szem/. 

 Szabályok megbeszélésével, az 

önfegyelmet alakítom. 

 Ösztönzöm az önkéntes segítségadást. 

 A gyermekek önbizalmának erősítésére 

törekszem. 

 

 Esztétikus, szép mozgásra ösztönzöm a 

gyerekeket. 

 Támogatom a páros kapcsolatok 

alakulását. 

 Vidám, jó légkör kialakítására törekszem. 

 

 A gyerekek önértékelését elismerem, 

segítem. 

 Társak meghallgatására nevelem a 

gyermekeket. 

 

 Gyerekek bevonásával, a dajka 

segítségével. 

 Felelevenítjük a szabályokat, a baleset 

elkerülése véget. 
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Folyamatos 

6. Mindennapi szervezett 

mozgás: 

             /udvaron/ 

 Liba, liba, kacsa 

mozgásos - fogó játék 

 

 

 

 

 

 

 Tojás lopó 

 

 

 

 

 

 

 Róka és a libák 

 

 

 Énkép alakítása. 

 

Játékleírás: A gyermekek körben állnak. Egy 

gyermek a körön kívül sétál, és megérinti annak a 

vállát, aki mögött elhaladt, és azt mondja: liba, 

liba…akire kacsát mond, az kergeti meg őt a 

körön kívül. A kör megkerülésével beáll a kacsa 

helyére.  

Fejlesztés: ügyesség, gyorsaság, gyors 

reakcióképesség 

Játékleírás: A libák (gyerekek) többségénél tojás 

(kis szivacs labda) van a bokájuk közé szorítva. 

Azzal sétálgatnak a farmon. Azok a libák, akiknek 

nincs tojásuk próbálnak szerezni, de csak lábbal 

érhetnek hozzá. Ha megszerezték a tojást ők 

sétálnak tovább vele. 

Fejlesztés: ügyesség, gyorsaság, szem – kéz, szem 

– láb koordináció 

 

 

Játékleírás: Kiválasztunk egy gyermeket, ő a 

róka, a többi gyermek a liba. A libák szabadon 

futkároznak a farmon. Egyszer csak megjelenik a 

róka.  A libáknak el kell rejtőzni a liba ólban. 

(hulla – hopp karikák) Aki nem ér haza azt a róka 

megeszi. Ő lesz az új róka. 

 

„Csináljon bármit, ami nyitogatja a szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi csak játszik. De mi már 

tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék 

belőle.” (Varga Domokos) 

 


