Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája Február
Kedves Szülők!
Ezzel a kis összefoglalóval szeretnénk ízelítőt adni a gyermekek óvodában eltöltött
mindennapjairól.

Lepke csoport (kis-középső)
Gondozás, közösségi élet:
Önálló öltözködés gyakorlása. A zsebkendő higiénikus használata.. Kézmosás gyakorisága és folyamata.
Társas viselkedési szokások alakítása. Étkezési szokások kialakítása.
Irodalom Mese-vers:
 Móricz Zsigmond: A török és a tehenek. Iciri-piciri. A
három kismalac.
Sarkady Sándor: Télkergető, Dirmeg- dörmög a medve,
Csanádi Imre: Kis kutya, nagy kutya
Ének zene:
 Süssünk, süssünk valamit… Ez elment vadászni…
Cicukám kelj fel…
Réce, ruca vadliba…Itt a farsang áll a bál…Mackó,
mackó ugorjál… Három lábú görbeszék…
Környezetismeret és matematika:
 Télkergetés, népi megfigyelések. Medve hiedelmek, jóslatok az időjárásról. Ismerkedés a vadon élő
állatokkal és a háziállatokkal. Hosszabb, rövidebb létrehozása becsléssel, számlálással. Csoportosítás,
halmazok létrehozása 4-es számkörben.
Ábrázolás:
 Farsangi álarcok festése. Állatok mintázása, színezése.
Mozgás:
 Csúszás hason fekve. Mászás előre-hátra sávokban. Labda és
ejtőernyős játékok. Padon járás. Babzsák gyakorlatok.

Bárány csoport (középső-nagy)
Gondozás, közösségi élet:
Ruhák hajtogatása, cipőkötés. Esztétikus terítés, evőeszközök elhelyezése, kulturált étkezés. Udvarias
viselkedés társakkal és felnőttekkel. Segítőkészség kialakítása.
Irodalom Mese-vers:
 Öreg néne őzikéje. A brémai muzsikusok, Az aranyszőrű bárány, Mészöly Miklós: Az állatok
beszélgetése,
Czeglédy Gabriella: Farsang, Gazdag Erzsébet. A bohóc, Szabó Lőrinc: Hangverseny, Weöres Sándor:
Kutyatár, Gazdag Erzsébet: A kiskakas rézgarasa, Tordon Ákos: Madárszálló
Ének zene:
 Ekete-pekete…Itt a köcsög…Hopp Juliska… Itt a farsang….Bújj, bújj medve… Járjunk táncot… Most
jöttem Bécsből… János úr készül… Hogy a csibe, hogy… Én elmentem a vásárba…
Környezetismeret és matematika:
 Vidám, télűző felvonulás, farsangi szokások felelevenítése. A vadon élő és a háziállatok élőhelyei,
tulajdonságai, az ember gondoskodása. Rendszerezés, csoportosítás tulajdonság, élőhely alapján.
Sorszámok gyakorlása. Több, kevesebb, ugyanannyi.
Számlálás 10-es számkörben. Állatos memóriakártyák,
társasjátékok, dobókocka használata.
Ábrázolás:
 Álarc vágás, díszítés, ragasztás. Állatkert, baromfiudvar,
istálló építkezés, barkácsolás. Állatok mintázása.
Legkedvesebb állatom / rajz. Családom / rajz.
Mozgás:
 Csúszás háton szer alatt. Járás, mászás, támaszugrás padon babzsák gyakorlatok. Gurulóátfordulás.
Csillagszem -Tehetségműhely: Korpás Éva: A pozsonyi sétatéren…Gryllus: Maszkabál, Volt egy kicsi
kakasom… Népi hangszerek megismerése népdalokkal zenehallgatás keretében.

