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Négy hetes projekt
A tél

Projektterv

A projekt témája:
 A téli  időjárás jegyeinek megfigyeltetése,(séta a falunkban, hóemberépítés,  hó vár építés, 
hógolyó csata) tapasztalatszerzés, ismeretbővítés.
Kísérletezések megfigyelések a hóval. 
Séta  a  határba  az  ott  élő  állatok  megfigyelése.  Madáretető  készítése,  kihelyezése.  (szülök 
bevonásával  barkácsolás.  Kiállítás  megszervezése,  a  gyermekek  különböző  technikákkal 
készítet alkotásaiból.

 Projektünk fő feladatai: 

1. A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása 
- Az igaz és a jó megmutatása, a közösen átélt élmények, tapasztalások öröme.
 
2. A gyermekek esztétikai érzelmek kibontakoztatása 
- A szép, s a szépség bemutatása, felfedezése, megtapasztalása.
 
3. A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása 
- A világ megismerésének, felfedezésnek fontossága. 
- Kíváncsiságukat felkeltő tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat. 
 
A projektek cél és feladat rendszerének megtervezésekor a fejlődés várható eredménye az 
óvodáskor végén szempontjait vettük figyelembe. 

A projekt felépítése

A projektet úgy építettük fel, hogy minden korcsoport, gyermek, megtalálja a fejlettségének 
megfelelő élmény és tapasztalásszerzési lehetőséget. 
A problémák megoldása közben kiderül, mindenki jó, kiváló valamiben:           
Pl. ügyesen számol, észre veszi az összefüggéseket, szépen rajzol, jól oldja meg a feladatokat; 
így felismerik saját képességeiket> megismerik saját értékeiket. 
 Ügyeltünk a projekt témák összeállítására, hogy egyszerűek, s a gyermekek számára 
közvetlenül felfoghatók legyenek. A témák sorrendje is nagyon fontos, hogy értelem szerint a 
tanulási folyamatok tovább vihetőek legyenek.



Célunk egy olyan óvodát megteremteni, amelyben a gyermek, óvodapedagógus és gyakran a 
szülők is élvezettel tevékenykednek, s a közösen átélt élmények, tapasztalások segítik 
kialakítani gyermekeinkben a kisebb-nagyobb közösségek értékét, s ahhoz való tartozás 
fontosságát; célunk a lokálpatrióta gyermek, hogy ismerje, szeresse, tisztelje önmagát,> 
családját,> faluját,> hazáját! 

A projekt célcsoportjai: 
- Az óvoda gyermekei
-Nevelőtestület
-Szülői ház
-Az óvoda nyugdíjas dolgozói
-Önkormányzat
- Kisebbségi önkormányzat
-Lakosság
 
A projekt rövid bemutatása

A tél témakörben kiemelt műveltségterületek köré csoportosuló feladatok, tevékenységek – 
foglalkozások. A pedagógusok a koordinátor szerepét betöltve felügyelik a munka menetét, 
javítják a hibákat, segítenek a célok elérésében, ellenőrzik az elvégzett munkát, biztosítják a 
szükséges eszközöket. Gyűjtő munkák családok bevonásával. A gyermekek szüleivel 
barkácsolás órát szervezzünk, melyen madáretetők készülnek. A gyermekek által készített 
alkotásokból kiállítás megszervezése, és lebonyolítása.

A projekt várható eredménye

-Szoros kapcsolat kialakítása a célcsoportokkal
- Az óvoda képes a különböző háttérrel és eltérő fejletséggel rendelkező gyerekek 
együttnevelésére
- Fejlődik kommunikációs képességük 
-Empátia, tolerancia képesség fejlődése
- Kreativitás fejlődése
-Értelmi, szociális, testi képességek fejlődése
-A közösség fejlődése
-Nyitott kapcsolat a szülőkkel és a különböző szervezetekkel
- Gyermekeink önbizalma fejlődik a kiállításon való munkák megjelenítésével

Projekt



Téma A téli időjárás jegyeinek a megfigyelése, tapasztalatszerzés, ismeretbővítés.
Kísérletezések megfigyelések a hóval.
Séta a határban és falunkban, élő és élettelen természet megfigyelése. Madáretető 
készítése, kihelyezése. 

Csoport Katica csoport
Időkeret 2010. Január 4.-2010. január 25.
Kapcsolatok Tűz, Víz, Föld, Levegő
Munkaformák - kooperatív csoportmunka

- differenciáló csoportmunka
- mikrocsoportos és egyéni

Feltételek Tárgy eszközök (szánkó, lapát, vödör, barkácsoláshoz szükséges eszközök, magok, 
stb..)

A projekt 
célja: 1. A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása. 

- Az igaz és a jó megmutatása, a közösen átélt élmények, tapasztalások öröme.
 2. A gyermekek esztétikai érzelmek kibontakoztatása. 
- A szép, s a szépség bemutatása, felfedezése, megtapasztalása.
 3. A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása. 
- A világ megismerésének, felfedezésnek fontossága. 
- Kíváncsiságukat felkeltő tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat. 
 

Előkészítés: 1. Tervezés, ötlettelés: feladat, tevékenységgyűjtemény összeállítása.
2. Élményszerzés pl.: séta falunkban (hóember, hó vár építése)
3. Heti terv összeállítása: kiemelt műveltségterületek köré csoportosuló feladatok, 
tevékenységek- foglalkozások
4. Gyűjtőmunkák: családok bevonásával 
- magok, dióbél, stb..
- madáretető kellékeinek beszerzése
-erdőből szemléltető eszközök: ágak, termések

Szervezési 
feladatok:

-Közös tevékenységek szervezése
-Kirándulás megszervezése
-Szülőkkel közös barkácsolás óra megszervezése
- Kiállítás és megrendezése az elkészült munkákból

1. hét
A hét célja, 
feladata

A gyerekek élőlényekkel kapcsolatos viszonyának fejlesztése. 
Séta a falunkban: tapasztalatszerzés az élőlények (növények, állatok) 
megfigyelésében. Tevékenykedtető tapasztalatszerzés, érzékszervi benyomások 
szerzése (látás, hallás, tapintás-színek formák, hangok, zajok) Elemi szabályok 
alkotása, megismerése, - környezettudatos magatartás.  Gondolkodás globálisan, 
cselekedj lokálisan elvének megismerése.

Tevékenységek 1. Séta a téli falunkban
2. Séta a határba. Állatok növények megfigyelése.
3. Séta közben gyűjtőmunka

2. hét
A hét célja, 
feladata Kísérletezések, megfigyelések a hóval.

Tapasztalatszerzés, új ismeretek átadása. 
Keressék az összefüggéseket a meleg levegő hatására a hó, elolvad. 
A hideg hatására ismét megfagy. 
Gondolkodási műveletek gyakorlása- a sétán látottak felidézésével a munka során, 
közbeni beszélgetés alkalmával.  
Megismerjük, hogy honnan esik az eső, hó. Ok–okozati
Összefüggések, ha kint fagypont alatti hideg van, akkor a csapadék hó formában 
jelenik meg.
Ismerkedünk a hóval, beszélgetünk arról, honnan hull. Nagyítóval megfigyeljük a 
hópihék formáit.
Tapasztalatot szerzünk az esőről, hóról, a hó tulajdonságairól.



1. Hét

A 2009-2010 tanévben a négy hetes projekt keretében szerveztünk sétát a falunkba és falunk 
határába. A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő feladat.
 A séta által gyermekeink az őket közvetlenül körülvevő és tágabb természeti, társadalmi 
környezetről szereztek tapasztalatokat, amelyek az életkoruknak megfelelő biztonságos 
eligazodáshoz, tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek.  A séta során arra törekedtünk, hogy 
irányítottan és spontán is tapasztalatokat szerezzenek óvodásaink.

Sétánk első helyszíne a „Hagyományok Háza” és a 
„Szerb Templom.”
Célunk volt gyermekeink megfigyelő képességének a 
fejlesztése. A gyermekek természeti és társadalmi 
környezetben érzékelik a szépet, a környezetvédelem 
szerepét. Rácsodálkoztak a hóval borított fák 
szépségére. A környezettel való ismerkedés közben 
alakul a gyerekek társas magatartása. Fejlődik 
beszédmegértő és nyelvi kifejezőképessége. 
A fehér hó sok beszédtémát tett lehetővé számunkra. 
Amit igyekeztünk is a lehető legjobban kihasználni.

Második helyszín a katolikus templom. 
Az épület szépsége úgy megragadta gyermekeinket, hogy kívánságukra még a templomba is 
bementünk. Rácsodálkoztak a templom faragott főoltárára, a sok szoborra. 



    

          

Projektünk első napjaiban szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a gyermeki természetes 
érdeklődés kielégítéseként még sok előre nem tervezet eseménynek leszünk részesei. 
Fontosnak tekintetük a szülőföldhöz a nemzeti kultúra hagyományaihoz fűződő pozitív 
érzelmi viszony alakítását.  

Falunk jellegzetes képét adó a „Heine szobor” és az emlékmű volt az a helyszín, amit szintén 
érintettünk a séta alkalmával. 

         

Következő úti célunk már messzebb vezetet minket  a falunk határába . A hosszú fárasztó 
gyaloglás, a nyugalom , csend és a hideg levegő hatására gyermekeink elfáradtak.  Felhívtuk 
figyelmüket a táj szépségére olykor meg-megálltunk, hogy megcsodáljunk egy gyönyörű téli 
fát. 

A séták lehetőséget adtak számunkra a minél több 
érzékszervvel való tapasztalásra, az élmények több 
szempontú felidézésére. Lehetőséget adtunk arra, hogy 
közvetlen módon találkozzanak a természettel.
 A tapasztalat szerzés módja az alkalmi és folyamatos 
megfigyelés volt. Lehetővé tettük a gondolkodási képesség 
hajlékonyságának alakulását olyan helyzetek teremtésével, 
amelyekben a gyerekeknek alkalmuk nyílik különböző 
szempontok felfedezésére, többféle megoldás közötti 
választásra. Legnagyobb élményt egy vad nyuszi 



felbukkanása jelentette a gyermekeknek. Az apró színes madarakat megfigyelhettük 
természetes környezetükben, megneveztük őket. 
(cinege, vörösbegy, meggyvágó, veréb) 

Sétánk során ágakat gyűjtöttünk, ezeket majd közös barkácsolás keretében használjuk fel. 
Gyermekeink a séta alkalmával sok kis apró termést találtak. Lehetővé tettük számukra, hogy 
ezeket az óvodánkba visszaérkezve egy előre megjelölt kosárban (méreteknek megfelelően) 
eltárolhassák.  Ezeket majd a szabad játékidőben hasznosítottuk.   A megfigyelés az 
emlékezetbe vésés és felidézés ebben az életkorban a gyakorlati tevékenységbe ágyazott. 

                                                      

Az óvodánk udvarán gyermekeink kedvükre szákozhattak, hóembert építettek, hógolyóztak 
aktívan, tevékenykedhettek. A rendszeres mozgás a friss levegőn lehetőséget, biztosit a 
gyerekek mozgástapasztalatainak rendszeres bővítésére, fejleszti cselekvő és feladatmegoldó 
képességüket, erősíti a szép mozgás iránti vonzalmukat. Fejleszti testi képességüket, az 
ügyesség sokféle formáját, a testi erőt, gyorsaságot és állóképességet. 
 

                                           
     
A közös hóember építés során 
személyiségtulajdonságok alakulnak és 
erősödnek meg. Bátorság, fegyelmezettség, 
kitartás. 
A közösségi élet alakulásához is fontos 
tulajdonságokat fejleszt. Az egymás segítése, 
együttműködés, alkalmazkodó képesség. 
Örömet szerez nekik a közös tevékenység az 
együttes élmények magas érzelmi hőfoka. 
Konkrét helyzetekben fokozatosan képessé 
válnak a közösségi érdekek érvényesítésére. 
Pozitív közösségi – érzelmi beállítódásukat 
cselekedeteik fejezik ki. 



 Az elkészült hóember szépségében még sokáig gyönyörködhettünk. Ő lett az, aki mindennap 
nagy mosolyával és répa orrával várta a gyerekeket az óvodánk udvarán. A közös munka 
eredménye a siker, amely jelentőssége az óvodában vitathatatlan. 

 

                                                            
Téma 1: Tél: Séta a hóval borított falunkban Sombereken 
                         Hóemberépítés, Hógolyó csata  

 

A 
tevékenység 
célja

A gyerekek érdeklődéséhez igazodva megfigyelés, tapasztalatszerzés, 
ismeretek gyarapítása. 
Séta közben megfigyeljük a falu jellegzetes épületeinek (templom, kápolna, 
hagyományok háza,) hóval borított formáit. Ezáltal a gyermekek az őket 
közvetlenül körülvevő és tágabb természeti, társadalmi környezetről olyan 
tapasztalatokat szereznek, amelyek az életkornak megfelelő biztonságos 
eligazodáshoz, tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek.  
Segíti a gyerekek irányítottan és spontán szerzet tapasztalatainak 
feldolgozását. 
Fejleszti megfigyelő képességüket, képzeletüket, gondolkodásukat, 
emlékezetüket. 
Az egészséges életmód velejárója, a friss levegőn való tartózkodás. 

A 
tevékenység 
feladata

A téli séta alkalmával, megélik a gyermekek a hóval borított táj szépségét. 
Tapasztalatokat, szereznek arról, hogy a hó hideg, fehér, ropog a talpunk 
alatt, pelyhekben hull, könnyű és formázható. 
Lehetővé tesszük a gondolkodási képesség hajlékonyságának alakulását 
olyan helyzetek teremtésével, amelyekben a gyermekeknek alkalmuk nyílik 
különböző szempontok felfedezésére, többféle megoldás közötti 
választásra.

Megelőző 
tevékenység

Öltözködés. A gyermekek vegyék észre az összefüggéseket az időjárás és 
az évszak között. Az öltözködés védekezés az időjárás változásai ellen, de 
egyúttal fejlesztheti a gyerek ízlését önállóságát is.  

Eszköz Szánkó, hólapát, ágak, seprű,  
Szervezeti 
keret

Csoportos és egyéni

Munkaforma Mikrocsoportos és egyéni
Vázlat A séta során szerzet tapasztalatok segítségével 



beszélgetés, kérdés- felelet. Milyen téli sportokat ismernek a gyerekek.
Közös felidézés az ott látottakról. 
„Mi ” is tudunk hóembert építeni, hógolyót gyúrni. Közös és egyéni 

munkák

Az óvoda udvarán közös, és egyéni hóemberépítés. 

Kapcsolódási pontok egyéb fejlesztési területekkel. 

Matematika: Kisebb- nagyobb, több- kevesebb, kerek- gömbölyű

Képességfejlesztés
Képességfajtá
k

I. II. III.

Értelmi A tapintásos 
észlelés
fejlesztés a hó
megmunkálása 
során 
hasonlóságok,
különbözőségek,
 felismerése az 
elkészített 
hóemberek 
(hógolyók) 
összevetésével
A részletek 
megfigyelésével a
figyelem 
fejlesztése

A tapintásos
észlelés fejlesztés – 
a bonyolultabb
tárgy elkészítése 
során . Produktív 
képzelet, kreativitás 
fejlesztése az új 
forma 
létrehozásával .
Feladattartás 
fejlesztése
Az önálló 
munkavégzéssel

Produktív képzelet 
fejlesztése a hóember 
megtervezése és 
létrehozása során. 
Összehasonlítás
műveletének 
gyakorlása a 
hasonlóságok , 
különbözőségek
észrevételével 
(formák, méretek, 
díszítések)   

Szociális Türelemre és 
kitartásra való 
képesség 
fejlesztése 
a hóval történő 
munkálatok során 

Kreativitás és 
együttműködő 
képesség fejlesztés 

Szocializációs
képesség fejlesztés 
azáltal hogy a saját 
és a mások alkotásában
gyönyörködjenek 

Kommunikáci
ós
(verbális, 

Beszélgetések az 
együtt átélt
élményekről 

Beszélgetés a séta 
során 
látott tájról, 

Egyszerű és összetett 
mondatokkal való 
párbeszédek, a tárgyak 



nonverbális)  épületekről elkészítése és 
összehasonlítása 
során

Testi Szem-kéz 
koordináció
fejlesztés az anyag 
(hó) 
megmunkálása 
során 

Finommotorika
fejlesztés az 
önállóan 
megtervezett és 
elkészített munka 
során 

Finommotoros 
kordináció
fejlesztése az 
alkotások elkészítése során 

Környező világ tevékeny…
-A környezet megismerése a 
tapasztalatok, ismeretek 
gyarapításával 
-A falu nevezetességeinek 
megtekintése,
célzott séták alkalmával (szobor,
templom, hagyományok háza, táj 
ház)
-Tapasztalatszerzés az időjárás és 
az 
öltözködés összefüggéseiről
-Séta alkalmával gyakorolják a 
gyalogos 
közlekedést
-Figyeljék meg a téli időjárást, a 
téli
 természetet, a havat, a jégcsapot, a
zúzmarát
-Figyeljék meg a hideg hatását, 
befagy a víz, megfagy a föld. 
- Játszanak a hóban 

Játék 
-Szerepjátékok
beöltözések
-Spontán énekelgetések
zenehallgatás, tánc 
-Versenyjátékok 
(autóverseny)
- Barkácsolás 

 
 

Mese –vers 
-Téli mesék versek 
Hallgatása, megtanulása
(pl:Grimm testvérek: 
Holle anyó
Weöres Sándor: 
Nagy a hó 
Nemes Nagy Ágnes: 
Szakad a hó 
-A télhez kapcsolódó 
szokások megismerése 
(farsang, busójárás) 

 



Matematika 
-Téli dekorációk készítése 
(formák, méretek, színek,)
Több- kevesebb- ugyanannyi

Ének – zene, énekes 
játékok
-Aktuális énekek dalos 
játékok tanulása 
-Pl: Nagy a hó igazán
(tánclépések elsajátítása, 
szökellések, forgások) 
-Tél a zeneművekben 
- Zenehallgatás Vivaldi: 
Négy évszak – Tél
 / hegedű - zongora /
-Zenekar alakítása 
ritmus hangszerekkel 

 
Vizuális nevelés 
-Dekorációk készítése 
(hajtogatás, tépés, vágás, ragasztás) 
-Változatos technikák megismerése 
(Gyurmázás, festés,) 
- A tél jegyeinek megjelenítése a 
télre jellemző színek (fehér, kék, 
szürke) 

Mozgás
-Versenyjátékok 
- Tánctanulás, térformák 
megtartása 
- Öltözködés 

2. Hét

A második hét felfedezések és kísérletezések ideje volt. A különböző feladatok 
elvégzése a csoportszobánkban történt. Biztosítottuk a helyszint, a szükséges 
eszközöket gyermekeink számára.  A téma, kísérletezések, megfigyelések a hóval.
Motiváló eszközünk a gyerekek kíváncsisága, az óvónőhöz fűződő érzelmi kapcsolat 
és maga a foglalkozási helyzet. Különösen érdekes foglalkozások számukra, 
amelyben összefüggéseket fedezhetnek fel. A gyerekek tevékenységi vágyának 
kielégítése az eredményes tanulás elengedhetetlen feltétele. Arra törekedtünk, hogy 
a lehető legtöbb probléma helyzetet állítsuk a gyermekek elé. Hiszen a 
problémaszituáció szellemi aktivitásra ösztönöz. Az érdeklődést tartósan azok a 
helyzetek váltják ki, amelyekben a gyerekek maguk találják ki a megoldást, miközben 
átélhetik a felfedezés örömét. A gyermekek kérdéseire, megjegyzéseire építve 
vezettük végig az ismeretszerzés folyamatát. Vegyes korcsoportunk természetesen 
megkövetelte a differenciálást. Minden óvodásunkat egyéni fejletségének 
megfelelően, differenciált feladatadással késztettünk sokoldalú tevékenységre. 
Tapasztalatszerzésüket úgy irányítva, hogy az segítse a gondolati feldolgozást.  
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Tapasztalatszerzés, új ismeretek átadása. 
Keressék az összefüggéseket a meleg levegő hatására a hó, elolvad. 
A hideg hatására ismét megfagy. 
Gondolkodási műveletek gyakorlása- a sétán látottak felidézésével a munka során, 
közbeni beszélgetés alkalmával.  
Megismerjük, hogy honnan esik az eső, hó. Ok–okozati
Összefüggések, ha kint fagypont alatti hideg van, akkor a csapadék hó formában jelenik 
meg.
Ismerkedünk a hóval, beszélgetünk arról, honnan hull. Nagyítóval megfigyeljük a hópihék 
formáit.
Tapasztalatot szerzünk az esőről, hóról, a hó tulajdonságairól.
Nagyságbeli és mennyiségi összehasonlításokat végzünk.
A tapasztalatokat verbálisan közöljük, szókincsbővítés: csapadék, égbolt, szállingózik, 
hófelhő, hólé. 



                            

A megszerzett ismeretek feldolgozása vizuális nevelés keretein belül történt. Az ábrázoló 
tevékenység segíti a gyerekek téri, formai és színképzeleteinek kialakulását, gazdagodását, 
elősegíti a természet színeire, formáira való rácsodálkozással, a művészi rajzok, 
festmények, szépség iránti vonzódás alakulását. 
A gyermek képzetei, emlékezete, és képzelete alapján rajzol, így sosem hibázik, hanem 
próbálgatja a saját formanyelvét. A próbálgatások eredménye a lerajzolt hópihék. 
 A foglalkozás során sok-sok szép alkotás készült.
 A téma címe az „Én hópelyheim”. Életkori sajátosságoknak megfelelően a 6-7 éves 
gyermekek „Origami” hajtogatással próbálhatták megjeleníteni a hópelyheket. Türelmüknek 
és kitartásuk eredménye az igazán gyönyörű hópelyhek.  

Melléklet: A gyermekek munkái.

Téma 2: A Tél: Kísérletezések, megfigyelések a hóval 

A tevékenység 
célja

Tapasztalatszerzés, új ismeretek átadása. 
Keressék az összefüggéseket a meleg levegő hatására a hó, elolvad. 
A hideg hatására ismét megfagy. 
Gondolkodási műveletek gyakorlása- a sétán látottak felidézésével
a munka során, közbeni beszélgetés alkalmával   

A tevékenység 
feladata

Érzékelés észlelés fejlesztése 
Kreativitás manipulációs készség fejlesztése 
Önállóság képességének fejlesztése
Megfigyelő képesség fejlesztése
Kitartás türelem fejlesztése 



Eszköz Üvegek, tálcák, tálak, poharak, hó, víz, jég 
Szervezeti 
keret 

Mikrocsoportos és egyéni

Munkaforma Mikrocsoportos
Vázlat Feladat 1: Egy tálba lazán havat merünk, egy másikba belenyomkodjuk. 

A gyerekek behozzák a csoportunkba és egy asztalra egymás, mellé 
állítják. 
-Melyik hó olvad gyorsabban? 
Feladat 2: Egy kis hóembert a hűtőszekrénybe állítunk 
-Mi történik vele?  
Feladat 3: Kettő tálat kiállítunk a szabadba, az egyikbe a gyerekek vizet 
töltenek.
-Mi történik a hópelyhekkel, ha a tálba esnek? 
Feladat 4: A gyerekek egy pohárba jégkockákat tesznek majd vízzel 
teljesen, feltöltik a poharat.
-Láthatják, hogy a jég úszik, és ha olvadni kezd, kifolyik a víz a 
pohárból 
-Ez egy izgalmas téma számukra, ahogy a jégkocka úszik a vízen, úgy 
úsznak a jéghegyek a tengerben. 
Feladat 5: A gyermekek jégkockát kapnak a kezükbe.
-Ki lesz az olvadás királya kinél, olvad el a leggyorsabban a jég? 
(Az igazán leleményes gyerekek összedörzsölhetik a kezüket)
A jég hamar olvad, hiszen testhőmérsékletünk kb: 37 Celsius fok  
Ki lesz az, akinél a leglassabban olvad a jég. 
Feladat 6: Ki tud jégkockából tornyot építeni? 
Feladat 7: Egy pohárba vizet töltenek a gyerekek. Megjelölik a poháron 
a vízszintet majd a hűtőszekrénybe, állítjuk. 
-Egy idő után a víz megfagy és a jég a jelölésünk fölött lesz látható 
 Feladat 8: Egy nagy tálba jégkockákat teszünk. 
-A jég úszik a (hajók) jégkockák versenyeznek (jégkocka fújás) 
- Vigyázat egyre kisebbek lesznek.
-Milyen a víz, ha elolvadnak a jégkockák? 

Környező világ 
tevékeny…

-Ismerkedés a hóval, 
tulajdonságok egyszerű 
összefüggések 
észrevetetése
- Tulajdonságok 
megnevezése 
( pl: puha , könnyű, 
formálható ) 
- Gondolkodásösztönző 
feladatok 

Játék 

-Vizes játékok 
Hajó (jégkocka) úsztatás a vízen 
Kié a leggyorsabb? 
-Konstrukciós játék egy új anyag 
(jég) 
bevonásával 
-Szerepjátékok
 (Én a kis tudós) 
-Versenyjáték
 (toronyépítés, kié a legmagasabb) 

Mese –vers

Téli versek, mesék 
hallgatása megtanulása 
Pl: A kesztyű mese 
Csanádi Imre: Hólabda 
c. vers 
Kányádi Sándor: Aki 
fázik,vacogjon 
Grimm testvérek: Holle 
anyó a mese eljátszása 
a gyerekek, által 
készítet sík bábokkal 



 

Matematika

-Konstruálás: szabad és 
egy- egy feltételnek 
megfelelő alkotások – 
formák mennyiségek 
-Ítélőképesség, annak 
megítélése, hogy egy 
tulajdonság igaz vagy 
nem. 
-Megértés: azonosítás , 
megkülönböztetés , 
összefüggések 
felismerése, állítások, 
kérdések utasítások 
megértése 

Ének –zene, énekes 
játékok

-Aktuális énekek, 
dalosjátékok tanulása  
Pl: Országúton nagy a 
hó,
Nagy a hó igazán,
-Hópelyhek tánca, 
mozgás zenére 
-

Vizuáli nevelés 

-Életkori 
sajátosságoknak 
megfelelően plasztikai 
munkák (hóember, 
hógolyó, madáretető, 
téli fa) 
- A tél színei, 
hangulata, zsírkréta 
rajz. 
- Meseábrázolás (Holle 
anyó) sík báb készítése 
vágás, ragasztás 

 

Mozgás

-Szabad futás játékok a 
szabadban 
-Versenyjátékok 
- Öltözködés 
- Szabályjátékok 

3. Hét   



A hét fő feladata egy barkácsolás megszervezése a délelőtti játékidő keretein belül. 
A szülőket már korábban értesítettük terveinkről.
  Lásd: Melléklet – Meghívó
Biztosítottuk az eszközöket és balesetmentes helyszínt készítettünk elő óvodásaink 
számára. 
A gyerekek a munkát éppúgy, mint a játékot általában könnyedén örömmel végzik. 
Ezért szívesen azonosulnak a munka céljával természetesnek, tartják 
szükségességét, élvezik az elért eredményt. A munka az óvodáskor végéig játékos 
marad. A munka célra irányuló tevékenység, mely a gyermekektől belső fegyelmet, 
kötelezettség vállalást és annak teljesítését igényli. A munka felelősséggel jár, 
megfelelő bealítódásra, ismeretekre, készségekre van hozzá szükség.  Örömmel 
érzékeltük szülök és gyermekek belsőséges légkörben való munkáját.  Lehetőség 
nyílt „nagy” beszélgetésekre. Megfigyelhettük a gyermek és szülő kapcsolatát, 
kommunikációját. Nagy öröm volt a séta során „fellelt kincsek” (ágak, tobozok, 
különféle termények) elhelyezése az elkészült madáretetőbe.  Amit ezen a délelőttön 
sikerült elérnünk:
-Megfigyelőképesség fejlesztése 
-Türelemre és kitartásra való képesség fejlesztése 
-Beszélgetések az együtt átélt élményekről 
-Kreativitás és együttműködő képesség fejlesztése  
A környezet megismerése a tapasztalatok, ismeretek gyarapításával, feldolgozásával 
felkelti, illetve ébren tartja a gyerekek kíváncsiságát, érdeklődését, kielégíti 
megismerési vágyukat. -Lehetőséget ad a minél több érzékszervvel való 
tapasztalásra, az élmények több szempontú felidézésére.

                            

Az elkészült madáretetőket elhelyeztük az óvodánk udvarán álló fákra. Természetesen úgy, 
hogy mind a pillangó és a katica csoport gyermekei jól láthassák őket a csoportszobájuk 
ablakából. A felhelyezet etetőt, feltöltjük magokkal a madarak számára.

Ezzel egy várakozási helyzetet teremtve. Vajon mikor érkezik meg az első madár, és ki fogja 
azt először észlelni. 
Az elkészült madáretető segítségével a gyerekeknek alkalmuk nyílik a folyamatos 
madár megfigyelésre. Egyben gondozási teendőket is el kell vállalniuk a 
gyermekeknek, hiszen a hozzánk látogató madaraknak folyamatos eleség 
utánpótlásra van szükségük. 



                              

A madáretető igazi éke lett az udvaron álló hatalmas fának. Hamarosan megérkeztek az első 
látogatok. Ilyen közelről kevés gyermeknek volt eddig lehetősége megfigyelni a madarakat. A 
madarak sokszínűsége elvarázsolta óvodásainkat. Remek lehetőséget biztosítva számunkra 
a vizuális nevelés keretein belül a téma újabb feldolgozására. 
Lásd: Melléklet 
Cím: „A mi madaraink téli etetése. „

     

Téma 3: Séta a határba az ott élő állatok megfigyelése.



               Madáretető készítése, kihelyezése 
               (őz, nyúl, madarak, cinege, tengelic, vörösbegy) 

 
A tevékenység 
célja Megfigyelés, tapasztalatszerzés. 

Figyeljék meg a deret, ködöt, jégvirágot, a szálingózó, hulló, szakadó 
havat. 
Etessék a madarakat, kísérjék figyelemmel mely madarak, látogatják a 
madáretetőt.
 A leggyakrabban láthatókat ismerjék fel és nevezzék meg. 
Figyeljék a fákat, bokrokat. 

A tevékenység 
feladata Megfigyelőképesség fejlesztése 

Türelemre és kitartásra való képesség fejlesztése 
Beszélgetések az együtt átélt élményekről 
Kreativitás és együttműködő képesség fejlesztése 

Eszköz Ágak, magok (búza, cirok, napraforgó, kukorica,) 
Szervezeti 
keret 

Csoportos 

Munkaforma Egyéni és mikrocsoportos 
Vázlat 

-A gyerekek elevenítsék fel korábbi emlékeiket a sétáról 
-Beszélgessenek, a madarakról 
-Idézzék fel emlékezetükben a látott állatokat
-Hasonlítsák össze az általuk ismert állatok környezetét, életmódját 
-A környezet megismerése a tapasztalatok, ismeretek gyarapításával, 
feldolgozásával felkelti, illetve ébren tartja a gyerekek kíváncsiságát, 
érdeklődését, kielégíti megismerési vágyukat. 
-Elősegíti, hogy maguk fedezhessék fel környezetük állatait, jelenségeit 
-Lehetőséget ad a minél több érzékszervvel való tapasztalásra, 
az élmények több szempontú felidézésére
-Szülő bevonásával madáretető készítése 
-Az elkészült madáretető segítségével a gyerekeknek alkalmuk nyílik a 
folyamatos madár megfigyelésre 
-Gondozási feladatok ellátása 
(mindig közösen magokat helyezzünk a madáretetőnkbe)



Környező világ 
tevékeny…

- Beszélgetés az 
állatokról, 
madarakról 
- Új ismeretek 
rendszerezése,
- A télről szerzet 
ismeretek 
összefoglalása

Játék 

- Bagoly játék 
- Szerepjátékok 
-Versenyjátékok 
- Konstrukciós játék különfél építőelemek 
felhasználásával irányítót építés 

Mese- vers 

-Visszajött a répa 
mesedramatizálás 
- Téli versek 
ismétlése, 
megerősítése, 
játékos formában 
való gyakorlás 

Matematika

-Számlálás, több, 
kevesebb, 
ugyanannyi  
- Fogalmak, kisebb 
nagyobb 
- Összehasonlítás 
szabadon és egy-
egy kiemelt, 
megnevezett vagy 
felismert 
tulajdonság szerint 
-egyéni fejletségtől 
függően  

Ének zene, énekes 
játékok 

-Aktuális dalok 
éneklése, táncolás 
(Országúton nagy 
hó, Nagy a hó 
igazán, Tekereg a 
szél) 
-Zenekar alakítása, 
közösen készítet 
hangszerek 
megszólaltatása 
-A téli 
madárhangok 
meghallgatása CD 
–ről 
(kitárt ablakon 
keresztül a tél 
hangjának 
meghallgatása)

 

Vizuális nevelés
- Különböző 
technikák 
felhasználásával 
képalkotás 
„Madaraink téli 
etetése”
(festés, vágás, 
ragasztás) 
-Barkácsolás etető 
készítés 
- Kiállítás a 
gyermekek, által 

Mozgás 

- Versenyjátékok 
- Szabályjátékok 
- Öltözködés 
- Kitartó gyaloglás 
a séta során 



készítet munkákból

4. Hét                                                        

Összegzés:

Az eltelt hetekben biztosítottuk és lehetővé tettük gyermekeink számára a téma 
minden oldalról való körbejárását. Fejlesztettük szociális, értelmi, verbális és testi 
képességeiket. Probléma szituációkat szerveztünk, amely szellemi aktivitásra 
ösztönözte őket. A szervezet tanulás formái a szabadon választott kötetlen és kötött 
foglalkozások keretében valósultak meg. A kötetlen és kötött foglalkozások alakítják 
a gyermekek magatartását. Fokozatosan tapasztalják, hogy az óvónőtől kapott 
feladatok eredményes megoldása érdekében szükséges alkalmazkodniuk 
egymáshoz és az óvónő kéréseihez. A gyerekek megtapasztalták azt is, hogy az 
egyes foglalkozási formák más és más magatartást igényelnek tőlük. 
Munkaformák: 
-Az egyéni munkaformában a gyermekek saját elképzelésük szerint saját 
eszközeikkel önállóan oldották meg a nekik szánt feladatokat. 
-A mikrocsoportos munkaformában a nagyobbak tanulhatták meg, hogy társaikkal 
együttműködve, egymást segítve vettek részt a játékos tanulásban. Ez a forma 
lehetőséget adott számunkra a társas kapcsolatok fejlesztésére. 
A differenciálást megelőzte az egyéni gyermeki diagnózis, ez alapján a gyermekek 
életkori sajátosságainak, valamint pillanatnyi helyzetképnek megfelelően differenciált 
rétegmunkákat alkalmaztunk. Lehetővé tettük, hogy mindenki a maga módján, a 
maga ütemében, a maga képessége szerint, a lehető leginkább tudjon kibontakozni, 
fejlődni. 
(Törvényi háttér: 19§/7)
Eszközök: 
A felhasznált eszközök kiválasztásánál (tárgyak, képek, munkaasztalok…) 
arra törekedtünk, hogy érdeklődésre, aktivitásra, a gondolkodási műveletek 
alkalmazására, a feladatban rejlő probléma felismerésére és megoldására 
ösztönözzenek.
 A projekt zárása megszerzett ismeretek tapasztalatok elmélyítése, vizuális formában 
történő megjelenítése. Kiállítás megszervezése. Az óvodánk előterében kiállítást 
rendeztünk a négy hét alatt elkészült gyermeki munkákból. A kiállításra meghívtuk a 
szülőket, testvéreket, és az összes érdeklődőt.  
Lásd: Melléklet „Meghívó „ 



                           

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 2010. 
január 25.- öl megrendezésre, kerülő kiállításunkra, 

melyen a katica csoport gyermekei, által készítet 
munkák tekinthetőek meg.
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    A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő 
hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és 
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Négy hetes projekt
A Sombereki Óvoda Intézményében

    A Tél

                                 



                                                     

2010. Január 4.-2010. Január 25.

Szeretettel várjuk a szülőket 2010. január 18. barkácsolás 
délelőttünkre.

Szükséges anyagok: fa, kalapács, szög, stb.…



                    

      

                                           

      

                            



      
Képesség
-fajták

Differenciálási szintek
I. szint II. szint III. szint

Értelmi Vizuális észlelés, 
figyelem
fejlesztése eső,
hóesés 
megfigyelésével,
megkülönböztetésével,
hópehely formájának
nagyítóval való
vizsgálatával, hó vár
építésével

Kognitív szféra
Érzéki szféra
 Percepció

Vizuális, taktilis 
percepció,
gondolkodás
fejlesztése, ok- okozati
összefüggések 
megláttatásával,
a jég vizsgálatával,
a halmaz 
állapotváltozás
megfigyelésével.

Bőrérzékelés, 
hőérzet
fejlesztése hópehely
olvadásának 
megfigyelésével,
megtapasztalásával
meleg tenyerünkön,
illetve hó vár
építésével, és hideg
felületek 
tapintásával.

Vizuális, taktilis 
percepció, 
gondolkodás
fejlesztése, ok- 
okozati
összefüggések
megláttatásával, a
különböző fagyott
csapadékok 
vizsgálatával,
a halmazállapotok
változásának
figyelésével.

Vizuális 
differenciálás,
összehasonlító-
képesség 
fejlesztése csapvíz 
és
hólé 
összehasonlításáv
al,
megfigyelésével.
Ok–okozati 
összefüggések
megtapasztalása
Mikor esik hó?
Honnan esik az 
eső, és
honnan hull a hó?
Miért olvadt el a
csoportszobában a
hó, és miért nem 
az udvaron?
Vizuális, taktilis
percepció, 
gondolkodás
fejlesztése,
ok- okozati 
összefüggések
megláttatásával,
a különböző
fagyott 
csapadékok
vizsgálatával, a
halmazállapotok
változásának 
figyelésével,
az átalakulás



folyamatának
figyelemmel 
kísérésével.

                           Matematikai tartalmú tapasztalatok 
Halmazképzés
lapátok és vödrök
szétválogatása
méretbeli relációk
megállapítása
 (kisebb vödör,
nagyobb vödör,
kisebb lapát, 
nagyobb lapát)

Több–kevesebb
 mennyiségi reláció 
gyakorlása
számlálással.

Miből van több, illetve
kevesebb? 
(lapát, vagy szánkó)

Magasság 
összeméréssel
való 
megállapítása,
reláció felállítása 
(magasabb
alacsonyabb)
hó vár építése 
közben
magunkhoz 
viszonyítva.
Hol szélesebb …?

Szociális Kísérletező kedv
felkeltése, 
fenntartása
közös 
tapasztalatszerzéssel
.

Társas kapcsolatok
Játék
Viselkedés, 
neveltségi színt,
szokásismeret

Társas magatartás,
együttműködési
képesség fejlesztése.
hó vár építésével 
közösen
Szokásismeret 
fejlesztése
hőmérséklet mérésére
hőmérőt használunk

Környezettudatos,
környezetvédő 
magatartás
fejlesztése.
hó vár építésénél 
természetes
anyagokat
használunk.

                            Matematikai tartalmú tapasztalatok  
Társas magatartás,
együttműködési
képesség fejlesztése
közös 
cselekedtetéssel,
válogatással.

Akarati tulajdonságok
Fejlesztése, figyelem
Fejlesztésével.

Közös 
feladatokkal,
egymásra 
figyeléssel,
együtt mozogva, 
tanulva
örömszerzés, a 
közös
lét igényének 
alakítása.

Kommuni-
kációs
(verbális,
nonver-
bális)

Szókincsbővítés
hóesés, hópehely,
hófelhő, égbolt

Szókincsbővítés
szállingózik, hullik,
jég, hólé
fogalombővítés: 
csapadék
Folyamatos, összefüggő 
beszéd
fejlesztése, a játék
elmondásával, a
gyermekek felé 
közvetítésével,

Mondatalkotási 
készség,
összefüggő 
beszéd
fejlesztése 
esővel, hóval
kapcsolatos 
élmények,
tapasztalatok 
felidézésével,
megbeszélésével



lehetséges
új szabályok
kitalálásával, azok
megfogalmazásával.

                                  Matematikai tartalmú tapasztalatok
Szókincsbővítés
ellentétpár 
megnevezése
(kisebb–nagyobb)

Szókincsbővítés
ellentétpár 
megnevezése
(több–kevesebb)
számok nevei

Szókincsbővítés
ellentétpár 
megnevezése
(magasabb–
alacsonyabb,
keskenyebb–
szélesebb

Testi Egyensúly 
fejlesztése a
csúszkálással.

Nagymozgások
Finommozgások

Finommotorika,
szem–kéz-
koordináció
fejlesztése 
hólapátolásával
kis vödrökbe

Nagymozgás,
finommotorika, 
szem–
kéz-koordináció 
fejlesztése
hó vár építésével

Matematikai tartalmú tapasztalatok
Finommotorika,
szem–kéz-
koordináció
fejlesztése lapátok és
vödrök 
szétválogatásával,
összemérésével

Finommotorika,
szem–kéz-koordináció
fejlesztése lapátok és
vödrök rakosgatásával, 
számlálásával

Nagymozgás,
finommotorika, 
szem–
kéz-koordináció 
fejlesztése
hó vár építésével

                                  


