Február 15- 19.

Készítette: Fazekas Zoltánné

Farsangi hét: Hétfő

Mókus nagycsoport

Reggeli beszélgetés

Mi kell a sütéshez?

Matematika jellegű
tevékenység
Vizuális

Micimackó
nagycsoport
Ki tudja mi az a
kiszebáb?

Katica nagycsoport
Mi kell a sütéshez?

Méhecske középső
csoport
népszokásról tudtok?
tttudtokhallottatok
hallottatok
Mi
van a zsákban?
tapintós játék

Ficánka kiscsoport
Ki milyen palacsintát
szeret?
Bohócos memória játék

Kiszebáb készítése

Környezet tevékeny
megismerése
hagyományőrzés

Muffin sütés

Bolond bál

Farsangi muffin
készítése

Pizsama parti
horkoló verseny, párna
csata

Palacsinta bál
a szülők sütötték

Mese-vers

Osváth E. Töhötöm

Tréfás népmese A
szegény emb. és a feles.

Ilók és Mihók

A bohóc köszöntője

Jancsi bohóc a nevem

Ének-zene
Egyéb

Itt a farsang…..
Gryllus dalok hallgatása

Mozgásos játékok, mozgásos
percek

Tennivalók

Akadályok átlépése
ügyességi játék

A sütéshez szükséges
dolgok beszerzése.

A kiszebábhoz rongy,
papír, olló, fonal, rafia

A sütéshez szükséges
dolgok beszerzése

A matematikai játék
kellékeinek
összekészítése a
pizsama parti
megszervezése párnák

Melyik szülő süt
palacsintát
Az ügyességi játék elő
készítése: padok,
székek,kockák, karikák

Farsangi hét: Kedd

Mókus nagycsoport

Reggeli beszélgetés

Ki volt már korházban?

Matematika jellegű
tevékenység
Vizuális
Környezet tevékeny
megismerése
hagyományőrzés
Mese-vers

Sütemény sütés
linzerből díszítés
Kórház
orvos, ápoló, és betegek

Ilók és Mihók

Ének-zene

Micimackó
nagycsoport
Mi kell a sütéshez?

Katica nagycsoport

Bohócos memória

Kakukk tojás játék

Szakácsok napja
muffin sütés

A szegény ember és a
felesége
Itt a farsang…

Egyéb

Ficánka kiscsoport

Katica olimpia
ügyességi játékok

Sütés kókuszgolyó

Maci bál

Krecsmány L. Hát nem
érdekes?
Itt a farsang…

A bohóc ünnep

A három csibe

A sütés kellékei

A maci bál
megszervezése

Mi az olimpia?

Ki milyen macit
hozott?/ méret, fajta/

Gryllus dalok hallgatása

Mozgásos játékok, mozgásos
percek

Tennivalók

Méhecske középső
csoport
Ki szereti a
kókuszgolyót?

Verseny játékok, labda
játékok

Linzer formák,
kórházas kellékek
gyűjtése

A sütéshez szükséges
kellékek. A verseny
játékok
megszervezése:labda,ka
nál, tojás,kendő stb
memória kártya

Az olimpiára az
eszközök
elkészítése:bohóc
mozaik, fejtörők

Farsangi hét: Szerda

Mókus nagycsoport

Reggeli beszélgetés

Ki járt már cirkuszba?

Matematika jellegű
tevékenység
Vizuális

Cirkuszos társas játék

Környezet tevékeny
megismerése
hagyományőrzés

Lala bohóc műsora
Cirkusz

Mese-vers

Ilók és Mihók

Ének-zene

Micimackó
nagycsoport
Milyen a bohóc?

Katica nagycsoport
Milyen a bohóc?

Méhecske középső
csoport
Milyen a bohóc?

Bohócos társas játék
Álarc festés velencei
stílusban
Lala bohóc műsora

Weöres S. Farsangnapi
kutyabál
A a a a farsangi
napokban

Bohóc ragasztás
Lala bohóc műsora

Lala bohóc műsora

Lala bohóc műsora
A szülők
megvendégelése

Ilók és Mihók

A bohóc ünnep

A három csibe

Csicseri borsó…

Itt a farsang….

Gryllus dalok hallgatása

Mozgásos játékok, mozgásos
percek

Verseny játékok

Társas játék.
A cirkusz kellékei

Papír, festék

Ki látott már bohócot?
Bohócos puzzle

Egyéb

Tennivalók

Ficánka kiscsoport

Csoport rendezés a
műsorra. Társas játék

A verseny játékok
kellékeinek
összekészítése

Bohóc forma darabjai,
ragasztó

Farsangi hét: Csütörtök

Mókus nagycsoport

Reggeli beszélgetés

A farsangi népszokás

Matematika jellegű
tevékenység
Vizuális

Micimackó
nagycsoport
Mi az a vicc?

Katica nagycsoport
Ki mivel készült a
csillag születik-re?

Méhecske középső
csoport
Kik azok a kalózok?

Ma színházba megyünk
Ki volt már szính.-ba?

Álarcok válogatása
forma szerint

Környezet tevékeny
megismerése
hagyományőrzés

Óvó nénik előadása
A juhász és a szamara
Fordított nap sport és
szellemi vetélkedő

Óvó nénik előadása A
juhász és a szamara
Verseny játékok

Mese-vers

Ilók és Mihók

A szegény ember és a
felesége

Ének-zene

Itt a farsang…

Bohócsapka díszítés
tojáshéj mozaik
Óvó nénik előadása
Óvó nénik előadása
A juhász és a szamara
A juhász és a szamara
Csillag születik tehetség Tigris nap
kutató műsor
Ilók és mihók

Vidor M. Bolond bál

Óvó nénik előadása
A juhász és a szamara
Pizsama parti
A három csibe
Brumm brumm Brúnó

Egyéb

Halász Judit dalok
hallgatása

Mozgásos játékok, mozgásos
percek

Tennivalók

Ficánka kiscsoport

Ügyességi és verseny
játék

A vetélkedő
előkészítése eszközök
begyűjtése

Álarcok készítése. A
verseny játékhoz
kellékek összekészítése

Sapka forma, tojáshéj
Mikrofon.
Az gyességi és verseny
játék kellékeinek
összekészítése

A tigris nap
megszervezése

Csoport szoba
átrendezése az
előadáshoz

Farsangi hét: Péntek

Mókus nagycsoport

Reggeli beszélgetés

Mi a kiszebáb?

Matematika jellegű
tevékenység
Vizuális

Bohócos memória

Környezet tevékeny
megismerése
hagyományőrzés

Óvodai nagy farsang
Népi üveges tánc

Óvodai nagy farsang
Roma egyveleg

Óvodai nagy farsang
Indián tánc

Óvodai nagy farsang
Paff a bűvös sárkány

Óvodai nagy farsang
Kacsa tánc

Mese-vers

Ilók és Milók

A szegény ember és a
felesége

Ilók és Mihók

A bohóc ünnep

Jancsi bohóc a nevem

Ének-zene

Itt a farsang….

Egyéb

Kiszebáb égetés

Kiment a ház az
ablakon
Kiszebáb égetés

Kiszebáb égetés

Kiszebáb égetés

Mozgásos játékok, mozgásos
percek

Ügyességi és verseny
játékok

Bohóc részei, ragasztó
Puzzle
Tánc kellékei:zöld póló,
zöld harisnya

Mi változott meg játék
kellékei
Kacsa fejdísz, sárga
szoknya

Tennivalók

Micimackó
nagycsoport
Mit jelképez a
kiszebáb?

Katica nagycsoport
Mi a kiszebáb?

Méhecske középső
csoport
Mi a kiszebáb?

Ficánka kiscsoport

Bohócos puzzle

Mi változott meg?

Bohóc ragasztás

A tánchoz szoknyák,
műanyag üv
egek, mellény,
Memória kártyák
Ügyességi és verseny
játékok kellékei

Gryllus dalok
hallgatása
Kiszebáb égetés

Romatánc kellékei:
szoknya, kendő,
köcsög. kanál
Kiszebáb, gyufa

Indián ruhák varrása
Az SZMK-s szülők
bevonása a
készülődésbe: zsíros
kenyér, szörp
készítése,tombola és
zsákbamacska árulása.

Farsang témahét
Feldolgozás időszaka: 2010. február 15-19.
Alapötlet: Óvodánkban már évek óta hagyomány a hetes farsang. Ezzel is színesíteni kívánjuk a
gyermekek óvodai életét.
Gondolatok, lehetőségek:
-

ápoljuk a hagyományokat
a szülők hatékony bevonása
a farsangi népszokások megismerése
a közös programok mélyítik a közösségi szellemet
sokat vágunk, festünk, ragasztunk, ezáltal fejlődik kézügyességük,
fantáziájuk, finom motorikájuk.
a beszélgetések folyamán fejlődik kommunikációs képességük
a sok élmény hatására fejlődik gondolkodásuk, emlékezetük, észlelésük,
figyelmük, megfigyelő képességük, bővül szókincsük.

Farsang témahét értékelés

Ficánka csoport: Nagyon élvezték ezt a hete, sok élményben lehetett részük Volt aki megijedt
a bohóctól, de kapott tőle egy cukrot és már nem sírt. Sokat játszottunk,
festettünk, ragasztottunk, tevékenyen ismerkedtek a farsangi szokásokkal.
Nagy sikere volt az óvó nénik előadásának. Szívesen táncoltak
Micimackó csoport: Lelkesen segédkeztek a sütésnél. Közösen készítettük el a kiszebábot, megbeszéltük mit jelképez. Ábrázolás során használhatták fantáziájukat. Jól érezték magukat, nagyon tetszett az óvó nénik mese előadása.
Katica csoport:

A sütemény készítésében volt aki nem kívánt részt venni, de annál aktívabbak
voltak a katica olimpián. Jó volt a csapat munka ügyesen megoldották a
feladatokat. Nagy sikere volt a csillagszületiknek, minden gyerek kis előadással készült. Sok mindenre emlékeztek a régi farsangokról és tudták
a népszokás eredetét.

Méhecske csoport:

Vidáman telt el a hét. Finom kókuszgolyót készítettünk közösen, bohócot
ragasztottak, amivel fejlődött kézügyességük, finom motorikájuk. A bohócnak
nagy sikere volt. Sok zenét hallgattunk és táncoltunk.

Mókus csoport:

A szülők aktívan kivették a részüket a hét megszervezésében.
Sokat játszottunk, nagyon élvezték a verseny játékokat. Nagy sikere volt a
cirkuszos napnak mert akkor jött a Lala bohóc is. Énekeltünk, verseltünk.
zenét hallgattunk, tevékenyen töltöttük a hetet.

Témahét értékelése
A hetet a nagy farsanggal zártuk, melyre minden csoport tánccal készült. A szülők sütöttek süteményt
kentek zsíros kenyeret, készítettek szörpöt, amit aztán a büfébe árultak. Volt zsákba macska amit a
gyerekek kíváncsian bontogattak, hogy mit rejt a csomagoló papír. Mindenki jelmezbe öltözhetett, és a
részvételért minden kisgyerek kapott egy csokit. A tombola húzás mindig nagy izgalommal jár, mindenki
szeretne nyerni valamit. Összegzésül vidáman, élményekben gazdagon, tevékenyen telt a hét. Minden
gyermekben maradandó élményt hagyott.

Értékelés
Ficánka csoport: Értelmi képesség:
A memória játékkal, és a puzzle-val fejlődött emlékezetük, figyelmük,
vizuális észlelésük, rész –egész észlelése, gondolkodásuk. A hét folyamán
fejlődött megfigyelő képességük, emlékezetük ,képzeletük, ok okozati
felismerésük a mese, és a vers által. Bővült ismeretük a vitamin napon.
Szociális képesség:
Közösségi érzés, együvé tartozás, képességének fejlesztése a közös
programokkal. A humor mint pozitív érzelem fejlesztése. Együttműködés
fejlesztése a közös tánccal, játékkal. Pozitív élményhez juttatás az óvó
nénik előadásával. A viselkedés és szokás ismeret fejlesztése az előadásokon. Zenei érdeklődés felkeltése a különböző zene művek hallgatásával.
Kommunikáció:
Szókincs bővítés: kiszebáb, farsang, előadás, vitamin.
Mondat alkotás a mese, és az élmények felidézésével.
Testi képesség:
Nagymozgás fejlesztése, mozgás összerendezettsége a tánccal és a
mozgásos játékkal . Szem-kéz koordináció, finommotorikus mozgás
fejlesztése a vágással, ragasztással.
Mókus csoport: Értelmi képesség:
A sütéssel fejlődött megfigyelésük, gondolkodásuk, emlékezetük.
Az ábrázoláson fejlődött kreativitásuk, emlékezetük.
A társas játékok folyamán fejlődött figyelmük, gondolkodásuk,
emlékezetük, téri irányok, és a számosság. A mesével figyelmük,
képzeletük fejlődött.
Szociális képesség:
Társas játék, sütés, és verseny játék közben fejlődött egymáshoz való
alkalmazkodó képességük, türelmük, együttműködésük, egymásra
figyelésük. A közösségi érzés az egész hét folyamán fő szerepet kapott a
közös programokkal. Pozitív élmények erősítése.
Kommunikáció:
Szókincs bővítés: muffin,idomár
Összefüggő beszéd a reggeli beszélgetésekkel, élmények elmondásával,
mese előadásával.
Testi:
Nagymozgás fejlesztése tánccal, játékos mozgással,verseny játékokkal.
Ábrázoláson szem-kéz koordináció, finom mozgás, verseny játékoknál
Térérzékelés.
Micimackó csoport: Értelmi képesség:
A matematikai játék során fejlődött gondolkodásuk, figyelmük,
emlékezetük, vizuális észlelésük, számfogalmuk. Az ábrázolás
folyamán fejlődött kreativitásuk. A mese, vers által a figyelmük,

emlékezetük,fantáziájuk. Kreativitás az álarcok díszítésével.
Szociális képesség:
Közösségi érzés erősítése, együtt működő képesség,egymáshoz
való alkalmazkodás fejlesztése a közös játékok,táncok alkalmával.
Szokás ismeret fejlesztése a sütemény sütés közben. Pozitív
élmények erősítése.
Kommunikáció:
Szókincs bővítés:muffin, karnevál
Kifejező képesség, összefüggő beszéd fejlesztése a beszélgetések,
az élmények elmondásával, és a mese eljátszásával.
Testi:
Nagymozgások fejlesztése a tánccal, verseny játékokkal.
Finommotorika fejlesztése az ábrázolás foglalkozáson. Térérzékelés.
Katica csoport: Értelmi képesség:
A puzzléval, és a kakukktojás játékkal fejlődött figyelmük, gondolkodásuk,
emlékezetük. Sütés közben, megfigyelő képességük, figyelmük,
emlékezetük, vizuális észlelésük. Az ábrázoláson ezeken felül még a
kreativitásuk is fejlődött. A mese vers foglalkozások alkalmával a figyelmük
emlékezetük, képzeletük fejlődött.
Szociális képesség:
Közösségi érzés, együtt működés, egymásra figyelés fejlesztésére a csoport
munka, a közös rendezvények alkalmával került sor. A sütésnél fejlődött
szokás ismeretük. Egymásra figyelés fejlődött még a csillag születikben.
Fontos a humor mint pozitív élmény.
Kommunikáció:
Szókincs bővítés. Kakukktojás, muffin.
Mondatalkotás, összefüggő beszéd fejlesztése a csillag születikkel.
Testi:
Nagymozgás, térérzékelés fejlődött a tánccal és a verseny játékokkal.
Ábrázolás foglalkozáson a szem kéz koordináció, finommotorika fejlődött.

Méhecske csoport: Értelmi képesség:
A puzzléval fejlődött figyelmük, gondolkodásuk, emlékezetük.

A mesével képzeletük, figyelmük fejlődött, ok-okozati összefüggések
felismerése. Bővült ismeretük. Fejlődött kreativitásuk az ábrázoláson.
Szociális képesség:
Közösségi érzés a közös programokkal. Együtt működés, egymásrafigyelés a tánccal, illetve a verseny játékokkal fejlődött.
Az előadások során fejlődött szokás ismeretük.
Zenei érdeklődés felkeltése a különböző zenék hallgatásával.
Kommunikáció:
Szókincs bővítés: farsang, varázsló, kalóz, cirkusz
Összefüggő beszéd, mondat alkotás a reggeli beszélgetések alkalmával.
Helyes hangképzés a nyelvtörő játékokkal.
Testi:
Nagymozgás, és mozgás összerendezettség, a tánccal illetve a verseny
játékokkal. Finommotorika, szem- kéz koordináció fejlesztése az
ábrázoláson és a kókuszgolyó készítésénél.

