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Eredményes tanulás – játék

 Vekerdy idézetŐ „A kisgyerek tanulásának egyetlen hatékony 
formája a spontán játék.”

 törvényi háttér – ONOAP -a szabad játék fontosságának kiemelése

-az iskolára kész gyermek jellemz i



óvodáskorú gyermek játékának 
jellemz i 

 önkéntes, gyermek döntése hogy kivel, mit, hol, meddig, mikor 
játszik

 feln tt befolyás nélkül

 bels  motiváció – alacsony feszültségi szintŐ nincs tétje,

 sokszor próbálható
 hatékony problémamegoldás, pozitív

 visszhang,

 bels  jutalom, nincs küls höz kötve,
 megoldás jelenti a jutalmat



=   EREDMÉNYES TANULÁS

 a szándékos tanulás iskoláskorra, feln tkorra 
jellemz  

 DE náluk is hatékonyabb a bels  motivációra 
épül  tanulás



Eredményes tanulás szabad 
játékban – repül gép hajtogatás

 csoport, környezet leírása – ismétl  nagycsoport (sok most       

nagycsoportos korú és valamilyen   

viselkedési problémával küzd  gyerek,
 fiúk nagy többségben,

 több hete tartó játék

 1 gyerek által kezdett, 
 4-6 gyerek bekapcsolódott



mit tanulnak a gyerekek?

 saját elképzelés megvalósítása – gondolkodási m veletek
 próbálkozás - manuális munka
 kipróbálás (röptetés), javítás – visszahatás
 kipróbálás (röptetés), kijelölt hely öltöz  – szabálytudat, önállóság,        
 magabiztosság, érzelmi biztonság
 minden fajtához funkciót, nevet társít – tárgyi ismeretek rendezése,
 maga tervez különböz  feladatokhoz repül t (teher, vadász,  
 vezérsík) - anyanyelvi

 „iker” gépek készítése - gondolkodás
 segíti a másikat, magyaráz – verbalitás, társas kapcsolatok



óvodapedagógus szerepe, 
feladata:

 mit nem   - nem ad kész repül t a reptetéshez
 nem mondja, mutatja meg, hogy kell repül t hajtogatni
 mit igen  - érzelmi biztonságot ad

együtt örül az új kreációknak, megcsodálja hogy repülnek
beáll, ha kérik, egy a többi között,

 MEGFIGYEL

 - feltételeket biztosít – papír, ragasztó, stb. szabad polcon,   
hely a reptetéshez – KÖVETKEZMÉNY Ő laptop készítése az   
új projekt

 ELFOGADÓ – GYERMEK ÖNÁLLÓSÁGÁNAK TERET AD



Eredményes tanulás irányított 
tevékenységben – muffin sütése

 Motiváció - szüret
 összes fázisban részt vesz
 olvassák a receptet – ismereteik felhasználása
 összeszedik a hozzávalókat – ismerik mi hol van-helyismeret

 tudják mit hol keressenek – anyagismeret

 kiválasztják, mossák, reszelik – összemérés, finommotorika

 mérnek – 2x recept - szorzás, mérés
 kevernek – milyen er vel – testi (taktilis) tudás
 a muffin papírt a formába helyezik – szem-kéz koordináció 
 két kanállal belemerik a masszát
 mosogatnak

 megtanulja a f zési folyamatot, konyhai technikákat



SOKFÉLE TUDÁST SZEREZNEK 

 TÁRGYű
 GONDOLKODÁSű M VELETEK -

 FOLYAMAT

VÉGűG BELS  MOTűVÁCűÓBAN DOLGOZűK
= EREDMÉNYES TANULÁS



Tevéke ység vázlata 

A kör yező világ tevéke y egis erése 

Matematikai tartalmakkal 

 

Az óvodapedagógus eve: Ko sis é Pávli z Ágota 

A tevéke ység időpo tja: 2017.11.16. 

Csoport:  Középső soport 

Tevéke ységi for a: A kör yező világ tevéke y egis erése, ate atikai tartal akkal 

Helyszí : Csoportszoba 

A tevéke ység szervezeti és u kafor ája: Kötetle , ikro soportos 

A tevéke ység előz é ye: Népi gyer ekjátékok játszása.  

A tevéke ység tartal a, té ája: Szá olás – Ritmus – Mozgás. A ozgás a , a rit us a  

rejlő ate atikai tartal ak  szá olás  felfedezése, összekap solása.                                                     

A tevéke ység célja: A ozgásos, rit ikus él é yek egtapasztalása segítse elő a szá olás 
auto atizálódását és a késő i fogal i go dolkodást. 

A tevéke ység feladatai:  

Nevelési feladatok: érzel i evelés, a pozitív attitűd alakítása, együtt űködés és 
kap solattere tés fejl. 

Didaktikai feladatok: sokoldalú selekvéssel, tapasztalással, játékkal, játékos 
tevéke ységekkel a ter észetes szá ok képzésé ek egalapozása 

Képesség és készségfejlesztés: a szá lálás auto atizálódásá ak fejl., a téri észlelés és a 
vizuális észlelés differe iálódásá ak fejl., figyele ko e trá ió fejl., rit usérzék fejl. 

Alkal azott ódszerek: eszélgetés, agyarázat, sze léltetés, elle őrzés, értékelés, 
di séret 

Eszközök: képek, rit usha gszer,diókép, CD 

 

 

 



A tevékenység felépítése, menete 

 

A fejlesztés módszerei, munkaformák,  
megjegyzések 

 

 

 

 

 1.Játékbahívogató 

    Kör, kör ki játszik… 

 

 

 

 2. Guggoltató 

     Kering az orsó… 

 

 

 

 

3.Körbe járunk… 

 

 

 

 

 

 Ő.Adjon Isten… 

 

 

 

 

 

 Ő. Ujj fogás 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Képek felmutatása: kerékpár, talp…… 

     Testünk és a számosság 

     Liftezés 

 

 

 

 

 6. Fogójáték 

 ő 8 10 20  sarokcsiszoló 

 

 

 

 

 

A játékosság biztosítása a gyermekek 

életkori sajátosságainak megfelel en. 
 

-Hangulati el készítés. 
Fejl.: 

téri tájékozódás fejl., ritmusérzék fejl. 
 

 

-Járás hullámvonalban, a végén fokozatos 
leguggolás. 
Fejl.: 

egyenletes lüktetés fejl. térészlelés fejl. 
 

 

-Számolás ő-ig- minden számhoz 
hozzárendelünk egy mozdulatot. 
Fejl.: 

számosság és testtudat er sítése 

 
 

-Hangsúly kiemelés, 
a szám, a ritmus, és a mozgás 
összekapcsolása. 
Fejl.: 

figyelem fejl.,interszenzorosfejl. 

 

 

-Ahány ujjat megérintek, annyiszor tapsolj, 
ugrálj, dobbants. 
Fejl.: 

érzékelés, észlelés fejlesztése a vizualitás 
kizárásával 
 

 

-Jellegzetes mennyiségek felismerése 
összkép alapján. 
Fejl.: 

mennyiségek állandóságának érzékeltetése 

 

 

 

-Számolás és ritmus összekapcsolása 

Fejl.: 

ritmusérzék fejl., téri és vizuális észlelés fej. 
 

 

 

 

 



 

 7. Eszternákom, peszternák… 

 

 

 

 

 

 8. Diós tánc 

      - diókép érintése lábbal, zenére 

 

 

 

 

Köszönöm, hogy együtt játszottunk! 

 

-Fogyó-gyarapodó játék. 
Fejl. 

nagymozgás fejl., mennyiségi viszonyok 
felfedezése 

 

 

-Dió törés – zenére. 
Fejl.: 

nagymozgás fejl., ritmusérzék fejl., figyelem 
fejl.,  

 

 

 

Játékosság biztosítása a tanulási folyamat 
során a gyermekek motiváltságának 
függvényében. 
 

Az egyéni és csoportos értékelés, dicséret 
pozitív és motiváló hatású. 
 

  



Tevékenység vázlata 

A környező világ tevékeny megismerése - matematikai tartalmakkal 

„EGÉSZSÉGESET – SAJÁT KEZŰLEG” 

 

Az óvodapedagógus neve: Hegedűs Józsefné 

A tevékenység időpontja: 2017. 11.16. 

Csoport: Vegyes életkorú gyermekcsoport 

Tevékenységi forma: A környez  világ tevékeny megismerése, matematikai tartalmakkal 

Helyszín: Csoportszoba 

A tevékenység szervezeti és munkaformája: Kötetlen, mikro csoportos 

A tevékenység előzménye: szi témakör tevékenységei: aszalás, kompót, házi vajkrém, 
gyümölcs saláta, vegyes vágott készítése, konyhai eszközök használatának gyakorlása 

A tevékenység témája, tartalma: Kenyér, kifli sütése, házi vajkrém készítése, gabona rlése, 
kenyértészta összeállítása, vajkrém összeállítása. 

A tevékenységben rejl  matematikai tartalmak  kiemelése                                                     

A tevékenység célja: Munkafolyamat megismertetése, gyakorlása, eszközök használatának 
gyakorlása, mértékegységek megismertetése, gyakoroltatása, a közösségért végzett munka 
örömének megélése 

A tevékenység feladatai:  

- Nevelési feladatok: érzelmi nevelés, a pozitív attitűd alakítása, együttműködés és 
kapcsolatteremtés fejlesztése 

- Didaktikai feladatok: sokféle cselekvéssel, tapasztalással a különféle 
mértékegységek kifejezésének megismertetése, megnevezése 

- Képesség és készségfejlesztés: szem – kéz koordináció, finommotorika, szándékos 
figyelem – koncentráció, emlékezet fejlesztése 

Alkalmazott módszerek: beszélgetés, magyarázat, gondolkodtatás, tevékenykedtetés, 
dícséret, egyéni feladatadás, ellen rzés, értékelés  

Eszközök: búzamag, éleszt , méz, tejföl, joghurt, tejszín, elektromos malom, mérleg, tálak, 
kés, keleszt tál, olaj, szűr , terít , kancsó, tepsi, kézi habver , kend , nyújótábla, stb... 

 

 

 



A tevékenység felépítése,várható  menete 

 
A fejlesztés módszerei, munkaformák,  

eszközök, megjegyzések 
 

1. A kezdeményezés módja: 
 

Hozzákészülés a munkához: kézmosás, 
asztal leterítése, eszközök, hozzávalók 
el vétele, a  rajzolt recept szerint. 

 

 

2. A munka menete „A” 
 

 Kenyérsütéshez szükséges eszközök 
közös el vétele a rajzolt recept 
szerint 

 

 

 

 Éleszt  futtatása 

 

 

 

 

 Búza rlése 

 

 

 

 

 

 Mérleg él készítése, mérés 

 

 

 

 

 A hozzávalók mértékegységek 
szerinti összeállítása 

 

 

 

 Kenyértészta összekeverése, 
dagasztása 

 

 

 

 Keleszt tál lezárása, kelesztés 

 

 

 

 

 

 

  

 

A gyerekek észreveszik, tudják mi fog 
történni, k is készül dnek. Eddigi 
történések felidézése. 
Mit fogunk csinálni? 

 

 

 

Megnevezésük, megbeszéljük mire valók, 
hogyan használjuk. Megbeszéljük 
tulajdonságaikat : méretük, anyaguk, színük, 
nagyságuk 

 

 

Mi szükséges hozzá? Tulajdonság 
megbeszélése, miért is szükséges a 

kenyértésztába? Illata 

 

 

Elektromos malom tulajdonságai: áram 
működteti, rlés során hangos, porrá – teljes 

ki rlésű lisztté zúzza a gabonát. Illata 

Baleset megel zési szabályok meger sítése 

 

 

Digitális mérleg segítségével kimérjük a 
kell  mennyiségű, közösen meg rölt lisztet 
és a finomlisztet 
 

 

Megbeszéljük a futtatott éleszt , a só, a víz 
tulajdonságait 
( egészséges életmód: sóval vigyázni )  
 

 

Mindenki, aki szeretne sorra kerül. 
Dagasztás technikájának megbeszélése: 
hüvelyk ujj ökölben, tésztát a tál szélét l 
befelé, fentr l lefelé nyomkodjuk 

 

 

Énekelgetve várjuk a „megkelést”. Amikor a 
keleszt tál „jelez”, megkelt a tészta 

Csendben, türelmesen várunk, tapogatjuk 
hogyan domborodik a tál teteje, fülelünk, 



 

 

 

 Tepsire tesszük a kenyérlángost 
 

 

 

 Kifli készítése 

 

 

 

 

 

 

 

 Minigrillbe, nagy tűzhelybe tesszük 
a tésztákat sülni 

 

 

 

A munka menete „B” 
 

 Házi vajkrém készítése, alkotórészek 
el vétele 

 

 

 

 

 

 Vajkrém összeállítása 

 

 

 

 

 Helyreállítjuk a rendet az asztalon 

 

 

 

3. A megsült pékáruk kóstolása 

 

 

 

 

mikor pokkan a tet . Beszélgetünk arról, 
miért, hogyan lök dik fel a tál teteje? 

 

 

Aki szeretné a tésztát elnyomkodja a 
tepsiben 

 

 

A nyújtótáblán kör alakúra nyújtjuk a 
tésztát. Ketté, négybe, nyolcba – félbe, 
negyedbe, nyolcadba – osztva elvágjuk a 
tésztát. Beszélgetünk melyik több, kevesebb, 

ugyanannyi?  

Feltekerjük a tésztát – kiflikké formázzuk  

 

 

Dadus néni segítségével az alagsorba 
visszük a nagytepsit, a csoportszobában lév  
minigrillbe betesszük a lángost 
 

 

 

 

El vesszük a vajkrémhez szükséges 
alkotórészeket ( joghurt, tejszín, tejföl ), 
eszközöket ( tál, kézi habver , kend , 
fakanál )Felidézzük az el z  napokban 
elkészített vajkrém munkamenetét,  
 

 

Kedvük szerint, ki-ki keverheti össze az 
alkotóelemeket. Közben felidézzük 
tulajdonságaikat ( szín, illat, állag )  
 

 

Letakarítjuk a terít t, felsepregetjük a 
leszóródott lisztet.  
 

 

Kóstolás „önmagában”, ill. vajkrámmel 
megkenve. Közben beszélgetünk arról, 
mivel lehetne ízesíteni a vajkrémet? 

 

 

 

 

 

 

 

 


