Kiss Marianna, óvodapedagógus
Pápa
Adomány-Hagyomány
Kompetencia Alapú Óvodai Nevelés a Hagyományőrzés Eszközeivel
Heti tervek a Víz időszakához /január/ - „Víz, víz, tiszta víz…..”

Tevékenység
tárgya, a játék
tartalma

1. hét
”Kerek egy ég alatt
kerek Istenfája”

Külső világ tevékeny megismerése
Szűkebb és tágabb
A környezet formai,
természeti, emberi,
mennyiségi, téri
tárgyi környezet
viszonyai

- Évszakok, hónapok
körforgása. Kerek
esztendő. Játék az
évszakokkal,
hónapokkal.
- Az évszakok
jellegzetes jegyei.

- Liget, Várkert télen megfigyelés séta alatt.

2. hét
Jég- országban

- Téli havas játékok az
udvaron:
hógolyózás, szánkózás,
építés hóból
- Téli időjárás
jellegzetességei.

- Számlálás a 10
átlépésével.
- Halmazok bontása
részhalmazra.
- Egész, fél, negyed
értelmezése almával.

A víz halmazállapot
változásai:
- Kísérletek hóvaljéggel /megfigyelés
nagyítóval, hó melegre
rakása-majd újra
hidegre, jégkocka
csomagolása
papírokba,
sózása és festése/

Verselés, mesélés

-Mondóka:
Kerek egy ég alatt,
Hónapsoroló,
Napsoroló,
- Vers:
H. B: Időfa
/részletek/
- Mese:
Zelk Zoltán:
Négy vándor
Andersen: 12-en a
postakocsin

M: Ha-ha-ha,
havazik…

- Vers:
Sz. I: Megjött
a tél
Gazdag Erzsi:
Hóember
- Mese:
Jég - ország királya.
/dramatizálás/

Rajzolás, mintázás,
festés, kézimunka

Ének, zene, énekes
játék, gyermektánc

Mozgás

-Mondóka:
Gyí, te fakó

- Labdagurítás
padok között,
társnak

- Dal:
Gyí, paci,
Nem messze

- Labdavezetés
gurítással, bottal
- Labda
pattintása,
feldobása, elkapása.

Vágás, ragasztás.

- Egyenletes lüktetés
lovaglással,
dobogással,
tapssal.

-A fa változásai
évszakonként
/rajzolás/

Zenehallgatás:
Cortazar: Winter
Emotions

- Évszakóra
készítése
- Évszakok:
nagyméretű képen a
jellegzetes jegyek
megjelenítése.

- Dalok:
Nagy a hó,
Hóembernek,
- Hóember
mintázása fehér
gyurmából,
- Hóember
dugónyomattal,
- Hóember és
havas táj:
tépés, vágás,
ragasztás.

- Mozgás zenére:
Hópihék tánca
/Princessz:
Angyalok keringője/

- Sorversenyek
labdával
- Játék: Kidobó
Célba dobás:
- udvaron
hógolyóval
- teremben:
babzsákkal, kislabdával, szalma
koszorúval,
- Szánkózás:
cirok seprűvel.

- Halk- hangos
érzékeltetése

- Csúszda pálya
zokniban.

Zenehallgatás:
Répa.
R: Apró pelyhes

- Hógolyós játék:
papírból gyúrt
hógolyóval kidobós
játék.

3. hét
Az örök hó
birodalmában

- Emberek és állatok
életmódja a
Sarkvidéken.
/könyvekből/

- Képek gyűjtése,
vágása, albumokba
rendszerezése
/halmazalkotás/.

- DVD
természetfilm:
Arktisz, Antarktisz
/7-8 percesek/

- Horgász-játék:
több-kevesebb,
számlálás.

- Farsangi
hagyományok.

4. hét
Az állatok
télen

- Mackó kiállítás
megtekintése a
Pegazusban.
Barlangban alszik a
medve /udvar/.

- Hosszúság,
távolság mérése
zsinórral, lépéssel.

- Kiállítás a
csoportbanplüssmackók
gyűjtése,
rendezgetése.

- Madáretető
kihelyezése, töltése
élelemmel.
- Erdei állatok
télen/erdész/.

- Számosság
megállapítása,
több-kevesebb.

Mondókák –
halandzsák:
- Akitaki jumba…,
- Ó Ram-samsam…,
Ekszimona…

Vers:
T. S. K:
Szembeszél,
G. E: Hó farsang
Mese:
A fiú meg az északi
szél.

-Mondóka:
Madarak voltunk…
- Vers:
N. N. Á:
Hóesésben,
F. É: Téli nyuszi
T.Á: Bocsmondóka,
- Mese:
G.E:A kíváncsi
bocs/verses mese

- Sarkvidék
létrehozása a
csoportban.
- Havas táj:
gyurmalapon
mintázással,
színes lapra
papírtépéssel,
csillámporral.
- Farsangra
fejdísz készítése
/vágás,
ragasztás/.

- Makett építése
/barlang a
medvéknek/
- Mackó mintázása
/gyurma/
- Mackós
színezők
- Mozgó mackó
barkácsolása:
karton,
miltonkapocs,
zsineg, vágás.

- Kicsi Hang:
Hajónapló dalok,
- Ritmus tapssal
ugrással,
- Gyors-lassú
érzékeltetése,
- Pingvin-tánc
/kacsatánc zenéjeinternet/
- Táncfajták
Z. H: Répa.
R: Farsangi CD.
Eszkimó dal.

-Dal:
Bújj, bújj medve,
Mackó, mackó
ugorjál,
Hull a hó
- Magas-mély
érzékeltetése
/medve-madár/
Ritmus visszhang.
Z. H: -V.I:
Mackó altató

- Átkelés
akadályokon tárgy
hordásával
- Haladás előre,
hátra, oldalra,
- Bordásfalon:
le, fel, oldalra
- Pingvinek a
jégtáblán:
futkározás úszást
mímelve,
jelre a jégtáblára
- Jégkirálynő
szobros-futó
- Akadály-pálya
építése:
járás előre-hátra
akadályok
kerülésével, padon
átmászás
keresztben,
- Csúszás padon:
hason-hanyatt,
- Bújás asztal alattmászás,
- Karikába ugrás
páros lábon/.

