
 

 

 

Csoportfoglalkozás Tematika 
 

1. Foglalkozás 

Téma: Kirándulás az erdőbe 

Helyszín: Lábod - Sziágyi erdei iskola és tanösvénye 

Időpont: 2014. 04. 14. 

Foglalkozás vezetője: Jákliné Mihály Bernadett 

 

• Célként tűztük ki, hogy a gyermekek megismerjék az erdő- mező állat és növényvilágát 

természetes közegben, közvetlen tapasztalat útján.  

• Indulás az óvodától busszal 

•   Túravezető fogad bennünket: először körbevezet, bemutatja nekünk az erdei iskolát és elmondja 

annak a célját. 

•     Tízóraizás 

•   Betti néni a térképen bemutatja nekünk a tanösvények útvonalait és megbeszéljük az erdei 

viselkedés szabályait.  

• A „csiga” ösvényen indulunk el felfedezni az erdő titokzatos növény,- és állatvilágát.  

•  Különféle bogarakat és növényeket vizsgálgatunk nagyítóval, bogárnézőkkel. 

• Megtanuljuk mi a vadváltó, eközben nyomkövetők leszünk. 

•  Figyeljük a vaddisznó túrásait, dámszarvasok nyomait. 

• Elcsendesedve figyeljük az erdő hangjait, illetve csendjét. 

• Kitérőt teszünk a „fürge szarvas” tanösvényre, ahol erdei fajátékok várnak bennünket. Itt 

kipróbáljuk ügyességünket és egyensúlyérzékünket. 

• A fárasztó túra után, jóízűen elfogyasztjuk a finom ebédet a fenyőfák árnyékában. 

• Kipróbáljuk az erdei iskola kertjében lévő mozgásra késztető játékokat. 

 

2. Foglalkozás 

Téma: Környezetünkben élő állatok 

Helyszín: Tallián Utcai Tagóvoda 

Időpont: 2014. 04. 24. 

Foglalkozás vezetője: Béres Erika 

 

• Ráhangolás: zenés játékkal ismerkednek meg a gyerekek a zenei fogalmakkal (halk-hangos, 

lassú-gyors...) 

•  „Manó-báb” segítségével mutatja be az állatok tulajdonságait, viselkedését 

◦ pillangó kifejlődése 

◦ béka kifejlődése 

◦ sün megismerése 

◦ harkály 

• Érzékszerveink bevonásával érzékelhetjük a megismert állatok viselkedését, tulajdonságait 

• A megismert állatokról énekelünk, mondókázunk, utánozzuk a mozgásukat. 

 

3. Foglalkozás 

Téma: Állatok és növények megismerése sajátos környezetükben 

Helyszín: Katica-tanya, Patca 

Időpont: 2014. 05.05. 

Foglalkozás vezetője: Baranyainé Jankovics Rita 



 

 

 

• Indulás: 9 órakor az óvodától busszal 

• Megérkezés, tízóraizás 

• Három csoport alakítása, majd a tanya szépségeinek felfedezése 

1. Állatok viselkedésének megfigyelése: páva, fecske, kecske, disznó, tehén, ló, szamár, nyúl, 

kutya, macska, tyúk, kakas 

2. Vár épületének megismerése, harci eszközök kipróbálása 

3. Csúszdapark felfedezése, mozgásos játékok  

• Visszaindulás az óvodába busszal 

 

 

4. Foglalkozás 

Téma: Rajzkiállítás megnyitó 

Helyszín: Tallián Utcai Tagóvoda 

Időpont: 2014. 05.12. 

Foglalkozás vezetője: Puska Imréné 

 

• A „Madarak és fák ” napja alkalmából rajzkiállítást hirdetünk a Központi óvodánk és a 

tagóvodái között.  

 Kányádi Sándor: Költögető című verséhez kérünk illusztrációt, A/4-es méretben, bármilyen 

technikával elkészítve. 

• Kiállítóparavánokra helyezzük el az óvodákból érkező szebbnél-szebb, kreatív munkákat. 

• A kiállítás megnyitójaként közösen elénekeljük a gyermekekkel a Költögető c. megzenésített 

verset. 

• Puska Imréné, tagóvoda vezető kiosztja a megérdemelt filctollkészletet, majd limonádéval és 

pogácsával látjuk vendégül a gyerekeket. 

 

5. Foglalkozás 

Téma: Vetélkedő 

Helyszín: Tallián Utcai Tagóvoda 

Időpont: 2014. 05.19. 

Foglalkozás vezetője: Puska Imréné 

 

A „Madarak és fák” napja alkalmából vetélkedőt szervezünk a Központ óvoda és tagóvodái 

között.  

•  Puska Imréné tagóvoda vezető köszönti a résztvevőket, és ismerteti a vetélkedő 

programját.  

• Négy csoportot alakítunk, majd mindenki feltűzi a saját csoportjának megfelelő madaras 

kitűzőt. (cinke, feketerigó, harkály, tengelic) 

• A csapatok elindulnak az állomások felé, hogy teljesítsék a feladatot, mely után a 

nyakukba akasztott, papírból kivágott fa-formára nyomdát kaptak. 

• Állomások: 

 „Fiókaetetés” 

 „Találj odúba”- célba dobás 

 „Madár puzzle” 

 „Mi van a kosárban?”- fából készült tárgyak felismerése 

• A sikeresen teljesített feladatok után kiosztjuk a megérdemelt ajándékokat, emléklapot, 

bögrét, és vendégül látjuk a gyerekeket. 


