
A vízi közlekedés egy lehetséges módjának tapasztalati megismertetése

Problémahelyzetek megteremtésével koorperatv feladatmegoldás segítése

A közös előkészületek, a közös élmények által szociális érzelmek fejlesztése

A kirándulás élményeinek  felidézésével emlékezet és reprodukáló készség alkalmazása

A vizuális tevékenységen belül biztosított adaptív lehetőségek által kogtitív és motivációs tartalmak figyelembevétele

Diffeneciálással biztosított sikeröröm, tanulási folyamatokhoz kapcsolódó pozitív intellektuális élmények fejlesztése

Erőforrás

csoportpénz a 

jegyvásárlásra 

a csoport éves 

anyaggyűjtési 

dokumentuma

csoportszoba 

trágyai, játékok, 

bútorok, félkész 

játékeszközök

óvodapedagógusok

Kalmár Zsuzsanna               

óvodapedagógusok

A megvalósítás helyszínei: csoportszoba, Szeged város, hajóállomás,  tiszai hajó

Dokumentumok

Hajómenetrend 

megismerése, csoportos 

utazás feltételeinek 

egyeztetése Kalmár Zsuzsanna

Kalmár Zsuzsanna 

hajóállomás alkalmazottja személyes kapcsolatfelvétel 2015.április 27-30. írásbeli ajánlat, megrendelő

szülői belegyező 

nyilatkozatok

Kalmár Zsuzsanna               

óvodapedagógusok óvodapedagógusok

magyarázat, beszélgetés, 

cselekvésbe ágyazott 

ismétlés,gyakorlás, 

ellenőrzés, folyamatos 

visszacsatolás 2015.április 27-30.

feljegyzések 

csoportnaplóban

csoportnapló heti terv

Kalmár Zsuzsanna               

óvodapedagógusok

óvodapedagógusok, dajka 

néni beszélgetés 2015.április 27-30.

2015.április 27-30.

tervezés, anyag, feladat, cél 

és módszer maghatározás

Kalmár Zsuzsanna               

óvodapedagógusok óvodapedagógusok beszélgetés, tájékoztatás 2015.április 27-30.

Témahét kidolgozása

Egyeztetés a 

tagóvodavezetővel

Szülők tájékoztatása

Megvalósítás

Játék                                    

A kirándulás megelőző 

napok 

játéktevékenységeiben 

közlekedési szituációs 

játékok, horgászjáték

Felelős Résztvevők Módszer/Eszközök Időterv

A projektben részt vevők köre, száma: Süni csoport (5-6 évesek 21 fő) és óvópedagógusai, dajka nénije

A projekt célja:    A külső világ tevékeny megismerése tevékenységen belül a már eddig tanul közlekedési ismeretek gyakoroltatása

Tevékenység

Előkészítés

A projekt címe: Közlekedés, vízi közlekedés

A projet írója és megvalósítói: Kalmár Zsuzsanna és a Süni csoport
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hátizsákok, 

ivóvíz, jegyek

csoportszoba 

trágyai, játékok, 

bútorok, félkész 

játékeszközök

bábparaván, 

bábok

fejdíszek, 

kendők, CD 

játszó, cd

zsírkréta, színes 

ceruza, rajzlap

Ellenőrzés, értékelés

fényképek a kirándulásról, 

feljegyzés a 

csoportnaplóban
Munka jellegű 

tevékenységek                                    

A kirándulás 

előkészületeinél 

munkamegosztás 

megbeszélése(ivóvíz, 

játékok csomagolása, 

vitele)

Kalmár Zsuzsanna               

óvodapedagógusok

óvodapedagógusok, dajka 

néni

magyarázat, beszélgetés, 

cselekvésbe ágyazott 

ismétlés,gyakorlás, 

ellenőrzés, folyamatos 

visszacsatolás 2015.április 27-30.

fényképek a kirándulásról, 

feljegyzés a 

csoportnaplóban

A külső világ tevékeny 

megismerése             

Gyalogos és trolibuszon 

történő közlekedés  

Kirándulás hajóval

Kalmár Zsuzsanna               

óvodapedagógusok

óvodapedagógusok, dajka 

néni, szülők

magyarázat, beszélgetés, 

cselekvésbe ágyazott 

ismétlés,gyakorlás, 

ellenőrzés, folyamatos 

visszacsatolás 2015.április 27-30.

Kalmár Zsuzsanna               

óvodapedagógusok óvodapedagógusok

gyermekek előzetes 

ismereteire építés, 

élmények 

felevenítése,magyarázat, 

beszélgetés, cselekvésbe 

ágyazott 

ismétlés,gyakorlás, 

ellenőrzés, folyamatos 

visszacsatolás 2015.április 27-30.

gyermekmunkák, 

feljegyzések a 

csoportnaplóban

Kalmár Zsuzsanna               

óvodapedagógusok óvodapedagógusok

gyermekek előzetes 

ismereteire építés, 

élmények 

felevenítése,magyarázat, 

beszélgetés, cselekvésbe 

ágyazott 

ismétlés,gyakorlás, 

ellenőrzés, folyamatos 

visszacsatolás 2015.április 27-30.

feljegyzések a 

csoportnaplóban

Kalmár Zsuzsanna               

óvodapedagógusok óvodapedagógusok

gyermekek előzetes 

ismereteire építés, 

élmények 

felevenítése,magyarázat, 

beszélgetés, cselekvésbe 

ágyazott 

ismétlés,gyakorlás, 

ellenőrzés, folyamatos 

visszacsatolás 2015.április 27-30.

feljegyzések a 

csoportnaplóban

Rajzolás, festés, 

mintázás, kézi munka                                     

Élményrajz a kirándulásról

Verselés mesélés                          

Az öreg halász és a 

nagyravágyó felesége 

mese

Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc 

- Bujj be béka

- Hosszú lábú …

- Megy a hajó ..

- Esik az eső

- Csipp – csepp

- Gólya, gólya….

- Kis kacsa…

Zenehallgatás: Schubert: A 

pisztráng
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kötelek, labdák, 

asztalok, 

székekek, 

lábtorna lapok, 

magasságmérő 

léc

A vízi közlekedés egy lehetséges módjának tapasztalati megismertetése

Problémahelyzetek megteremtésével koorperatv feladatmegoldás segítése

A közös előkészületek, a közös élmények által szociális érzelmek fejlesztése

A kirándulás élményeinek  felidézésével emlékezet és reprodukáló készség alkalmazása

A vizuális tevékenységen belül biztosított adaptív lehetőségek által kogtitív és motivációs tartalmak figyelembevétele

Diffeneciálással biztosított sikeröröm, tanulási folyamatokhoz kapcsolódó pozitív intellektuális élmények fejlesztése

A projekt várható eredményei 

Kalmár Zsuzsanna               

óvodapedagógusok óvodapedagógusok

gyermekek előzetes 

ismereteire építés, 

élmények 

felevenítése,magyarázat, 

beszélgetés, cselekvésbe 

ágyazott 

ismétlés,gyakorlás, 

ellenőrzés, folyamatos 

visszacsatolás 2015.április 27-30.

gyermekmunkák, 

feljegyzések a 

csoportnaplóban

Mozgás                                 

Labdakezelés technikák, 

kúszás, mászás. 

Kalózjátékba épített játékos 

tevékenységek


