Tavaszi zöldségek, gyümölcsök
2020.05.11 – 05.17.

1. Külső világ tevékeny megismerése
1. Séta a kertben, esetleg piacon.
2. Fejlődő növények (Mi kell a fejlődésükhöz?)
3. Tavaszi zöldségfélék felismerése, megnevezése (sóska, retek, újhagyma, borsó, fejes saláta)
4. Tavaszi gyümölcsök felismerése, megnevezése (eper, cseresznye)
5. Tavaszi zöldségek, gyümölcsök kóstolása „Ízleld és találd ki”
6. Tavaszi zöldségek, gyümölcsök színének, formájának, illatának megbeszélése.
7. Zöldségek szerepe az egészséges táplálkozásban – gyümölcs- és zöldségsaláta készítés

Növények életfeltételei: hőmérséklet, fény, víz, talaj, levegő minősége - mennyisége.

Tavaszi zöldségfélék

Zöldborsó

Újhagyma

Fejes saláta

Sárgarépa

Retek

Sóska

Tavaszi gyümölcsök

Hogyan fejlődik a gyümölcs?
Az illusztrációk megtalálhatók a dreamstime.com oldalon

Zöldség és gyümölcs kínálás

2. Külső világ mennyiségi megismerése
Halmazok képzése (zöldségekkel, gyümölcsökkel) különböző szempontok szerint:
a. gurul - nem gurul (borsó – sóska)
b. kicsi – nagy (retek – saláta)
c. vastag – vékony (újhagyma – sárgarépa)
d. egészséges – egészségtelen (zöldségek, gyümölcsök – édességek)

a.

b.

c.

d. Egészséges - egészségtelen

3. Verselés, mesélés

Péter Erika:
Zöldséget mondunk
Sárgarépa,
burgonya,
kukorica,
paprika.
Karfiol és karalábé,

zöldbab, zeller, csalamádé.
Cékla, zölborsó, saláta,
rebarbara, retek, spárga.
Káposzta, lencse, uborka,
vöröshagyma, kapor, torma.
Fokhagyma, tök, cukkini,
sóska, spenót, brokkoli.
Paradicsom, padlizsán,
zöldséget falj, kiskomám!

Visszajött a Répa
kínai népmese
Igen nagy hó esett, a völgyeket, a hegyeket mind magas hó takarta. A nyuszinak elfogyott az ennivalója, útnak indult hát,
hogy szerezzen valamit.
Egyszer csak boldogan kiált fel a nyuszi:
— Hohó! Két répát találtam!
Megette az egyik répát. Maradt még egy. Azt gondolta a nyuszi: Nagy a hó, hideg az idő. A csacsi otthon
van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem ezt a répát, hadd lakjék jól!

Szaladt a nyuszi a csacsi házához, hanem a csacsi nem volt otthon. Letette a répát, s otthagyta a csacsi házában. Azért nem
volt otthon a csacsi, mert ő is ennivaló után járt. Talált is egy nagy, édes krumplit, örömmel hazavitte. Belépett a csacsi a
házába, meglátta a répát, csodálkozott nagyon:
— Hát ez hogy kerül ide?
A csacsi megette az édes krumplit, aztán azt gondolta: Nagy a hó, hideg az idő. A bárányka otthon van, bizonyára nincs mit
ennie. Elviszem neki ezt a répát, hadd lakjék jól!

Szaladt a csacsi a bárányka házához, hanem a bárányka nem volt otthon. Letette a répát, s otthagyta a bárányka házában.
Azért nem volt otthon a bárányka, mert ő is ennivaló után járt. Talált is egy káposztát, örömmel hazavitte. Belépett a bárányka
a házába, látta ám a répát, csodálkozott nagyon:
— Hogy került ez ide?
A bárányka megette a káposztát, aztán azt gondolta: Nagy a hó, hideg az idő. Az őzike otthon van, bizonyára nincs mit ennie.
Elviszem neki ezt a répát, hadd lakjék jól!

Szaladt a bárányka az őzike házához, hanem az őzike nem volt otthon. Letette a répát, s otthagyta az őzike házában. Azért
nem volt otthon az őzike, mert ő is ennivaló után járt. Talált is egy karalábét, örömmel hazavitte. Belépett az őzike a házába,
látta a répát, csodálkozott nagyon:
— Hát ez hogy került ide?
Az őzike megette a karalábét, aztán azt gondolta: Nagy a hó, hideg az idő. A nyuszi otthon van, bizonyára nincs mit ennie.
Elviszem neki ezt a répát, hadd lakjék jól!

Szaladt az őzike a nyuszi házához, hanem a nyuszi már jóllakott, és aludt édesen. Az őzike nem akarta felébreszteni a
nyuszit, letette hát a répát, s otthagyta. Felébredt a nyuszi, s nagyra nyitotta a szemét csodálkozásában:
— Ejnye, visszajött a répa! Nohát! — gondolkozott egy keveset a nyuszi, s hamar kitalálta, hogy csak a barátai hozhatták
neki ajándékba.

4. Ének – zene, énekes játék, gyermektánc
Zöld paradicsom, liliom,

Borsót főztem,

Megcsalt a szívem, jól tudom,

Jól megsóztam,
Meg is paprikáztam,
Ábele-bábele, huss!

Egy életem, egy halálom,
Vagy tetőled el kell válnom,
Édes galambom.

Meghallgatható:
https://www.youtube.com/watch?v=xufB-ycRqjY

Csicseri borsó, bab, lencse,

Meghallgatható:

Fekete szemü menyecske,

https://www.youtube.com/watch?v=rcRp2rUHi4M

Ne menj haza este,
Mert megdöf a kecske.
Pattantyú.
Meghallgatható:
https://www.youtube.com/watch?v=T1MKyjK9n6E

Zenei fejlesztés:
-

Ritmusérzék fejlesztés  egyenletes lüktetés ismert mondókákon keresztül

-

Az egyenletes lüktetést érzékeltethetjük:
a.) ütögetéssel: fakockával, fakanállal…
b.) karlengetéssel: katicabogár repkedéssel, kacsaszárny csapkodással…
c.) tapsolással

-

Ritmus gyakorlat óvodában: https://www.youtube.com/watch?v=Mh7Q63CZYSE

Zenehallgatás:
-

Kerek mese: Zöldség gyümölcs dal
Meghallgatható: https://www.dailymotion.com/video/x3kciai

5. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
1. Zöldségbábok készítése.
2. Zöldség formázása gyurmából, ragasztás színes papírból
3. Nyomdázás félbevágott zöldséggel, gyümölccsel (krumplival, almával…)
Mire jó?
- Először is arra, hogy még tovább bővítsük a gyerekek ismeretit a zöldségekkel kapcsolatban.
Ennél a játéknál is tapasztalják a formájukat, színüket, méretüket, gyakorolják a nevüket.
- Nagyon jó alkalom ez a színek gyakorlására.
- A foltok kiegészítése beindítja a gyerekek fantáziáját.

6. Mozgás

1. Függés lábemeléssel, átbújás karikán.
2. Futás, kúszás, mászás
3. „Krumpli ültetés”
4. „Borsószem gyűjtés”
A kúszás és a mászás elemi mozgásmintáit mindenki genetikusan magában hordozza.
Mindkét mozgásforma kiemelkedő szerepet játszik az idegrendszer, az érzékszervek, az egyensúly és a mozgáskoordináció fejlődésében. Ezek
a képességek egymással szorosan összekapcsolódva teremtik meg az értelmi képességek alapjait, vagyis a test adja a fizikai eszközrendszert a
gondolkodási folyamatokhoz. Minél fejlettebbek és összehangoltabbak a testi- és az idegrendszeri működések, annál magasabb szinten képes
működni az intellektus.

Cél
-

Bővüljenek a gyermekek ismeretei a tavaszi zöldségek, gyümölcsök tulajdonságainak megismerésével.

Didaktikai feladatok
-

Ismeretek elmélyítése érzékszervek bevonásával (látás, ízlelés, tapintás, szaglás)

-

A tavaszi zöldségek, gyümölcsök tulajdonságainak megismerése.

-

Halmazok képzése (zöldségekkel, gyümölcsökkel) különböző szempontok szerint

-

A koncentráció és a képzelet fejlesztése a versek szemléletes bemutatásával

-

A hallás és megfigyelőképesség fejlesztése a beszéd, ének és egyéb hangok hangerejének megkülönböztetésével, dalon, dal motívumokon
való gyakorlásával.

-

Finommotorika, képzelet fejlesztése.

-

Mozgásigény kielégítése, szem-kéz koordináció fejlesztése.

-

Testséma fejlesztése

Nevelési feladatok
-

Közös feladatok elvégzésével együttműködő képesség fejlesztése, egymás kivárásával türelem fejlesztése.

-

Az empátia, az azonosulási készség fejlesztése a mese szereplőivel való azonosulással.

-

A társas magatartás, az együttműködő képesség fejlesztése a közös tevékenykedés során jelentkező alkalmazkodást igénylő helyzetek
megoldásával, egymás segítésével.

-

Együtt dolgozás, alkalmazkodó képesség erősítése az eszközök közös használatával.

-

Figyelem, önuralom, önfegyelem fejlesztése a gyakorlatok végzése során.

Szervezési feladatok
-

Megfelelő hely biztosítása a különböző tevékenységekhez, eszközök biztosítása.

-

Megfelelő hely biztosítása a szőnyegen, gyertya-gyújtás, a mese hallgatáshoz csendes, nyugodt légkör biztosítása.

-

Az énekléshez, játékokhoz, megfelelő légkör, motiváció, hely, látási, hallási viszonyok megteremtése.

-

Megfelelő hely biztosítása az alkotó munkához, eszközök, védő öltözet biztosítása.

Értelmi képességfejlesztés
-

Különböző érzékszervek bevonásával a zöldségek, gyümölcsök tulajdonságainak megismerése, megfigyelő képesség, emlékezet
fejlesztése a felhasználási módok felidézésével, gyakorlásával.

Szociális képességfejlesztés
-

Együtt tevékenykedés öröme közben tolerancia, türelem fejlesztése egymás kivárásával. Társas magatartás fejlesztése, együttes
tevékenységet kísérő alkalmazkodási helyzetek gyakorlásával.

Kommunikációs képességfejlesztés
-

Beszédértés fejlesztése szókincsbővítéssel.

Testi képességfejlesztés
-

Finommotorikus képességek fejlesztése a tapintással, szeleteléssel. Mozgáskoordináció fejlesztése az utánzó mozgásokkal.

Képek forrása: Pinterest
Készítették: Zsiga Józsefné óvodapedagógus, Kismráv Istvánné Barbara óvodapedagógus 2020.

