Január hónap
Tanulmányi munkával
kapcsolatos feladatok

Magyar:
• Hangsúlyos, értı
olvasás mélyítése
• Tartalom
felmondásának
gyakorlása
• Elválasztás
szabályainak
rögzítése
• Tollbamondás
javítása, szabályok
kimondása
Matematika:
• Szorzás,
bennfoglalás
rögzítése
• Alapmőveletek a
100-as számkörben
• Számok helye a
számegyenesen

Hét

Kulturális
tevékenységek
(irodalmi, ének-zenei,
képzımővészet, stb.)

1.

2.

3.

Összeadás, kivonás
a 100-as
számkörben, eddig
tanult
szorzótáblákMesterválasztás
Weöres S: Újévi
jókívánságok
Szöveges feladatok
önálló
megoldásábanMesterválasztás
Arany L: A
kisködmön

Beszélgetés a
Naprendszerünkrıl:
bolygók, csillagok,
a Föld, a Tejút,
könyvgyőjtés a
témában
Találós kérdések a
télrıl, számolás
fejbenmesterválasztás
Weöres S: Csiribiri

Technikai
tevékenységek

Játék, sport

Ünnepi
élmények
lerajzolása
zsírkrétával

Szánkózás,
malomjáték
szabályainak
megismerése

Hóember forma
készítése
papírmozaikkaltépés, ragasztás

Hógolyózás,
sakkjáték
szabályainak
megismerése

Naprendszerünk
elkészítése
papírmaséból, a
bolygók
kifestése
Madáretetı
készítése,
megtöltése
magvakkal

Ország-város
játék
Városkeresı
Amerikából
jöttem
Szánkóhúzó
verseny

Séták,
kirándulások

Szervezési
feladatok és a
megvalósításban
alkalmazott
modulok
Séta a megújuló Jelképek- A fa I.
iskola
Mesefa
környékén.
SZKC_102_01
Hogy állnak a
Csomagolópapír a
mesefához,
munkálatok?
feladatlapok
összeállítása
(IKT)
Séta a
Jelképek- A fa II.
játszótéren
Életfa
SZKC_102_02
Feladatlap
összeállítása
Búza
csomagolópapír,
keresés az
interneten (IKT)
Röszke
Témahét:
környezı
csillagászat
utcáinak
Csiriz,
bejárása,
újságpapírok
utcanevek
Feladatsorok
győjtése
összeállítása
Téli öltözködés,
közlekedés
télen

4.

Matematikai
gondolkodtató
feladatokmesterválasztás
Weöres S: Kicsi ız

Téli erdı- közös
munka- képek
győjtése,
felragasztása

Célbadobás
hógolyóval
Memorikártyajátékok

(IKT)
Séta a
Jelképek- A fa III.
templomkertben Tudásfa
SZKC_102_03
Mesterségek
képeinek győjtése
Feladatok
összeállítása

Február hónap

Tanulmányi munkával
kapcsolatos feladatok

Magyar:
• Olvasmányok a
növényekrıl
• Hangsúlyos,
dinamikus olvasás
gyakorlása
• Beszédkészség
fejlesztése
• Toldalékolás
szabályainak
alkalmazása
Matematika:
• Szorzótábla
gyakorlása
• Maradékos osztás
bevezetése,
gyakorlása
• Fejben számolás
alkalmazása

Kulturális
Hét tevékenységek

Technikai
tevékenységek

Játék, sport

Beszélgetés az
ünnepeinkrılhozzájuk
kapcsolódó
dalok
Csanádi I:
Hónapsoroló
Maszkabálszómagyarázat
Ünnepi hangulat
megfogalmazása
Farsangi
népszokások

Ünnepi asztal
díszítése,
szalvétahajtogatás
Gyümölcszöldségkompozíciók
készítése

Rejtvény
Szólabda
Azé a lufi,
aki…
Ünnepek
dramatizálása

Séta a falu
legrégibb
részéhez

Álarckészítés
nyírással
ragasztással,
színezéssel
Lampionok
készítése

Borsót
fıztem…
Ki vagyok én?
Álljon be a
körbe , aki…

Részvétel az
alsó
tagozatosok
farsangi
mulatságán

3.

A fa részei,
szerepük a fák
életében
Weöres S:
Faiskola

A csoport Erdıjeközös képek
festése
Farsangi élmények
lerajzolása

Add tovább!
Drámajáték:
Fa, Erdı:
ligetes, ıszi,
éledı, téli…

Séta a falu
legújabb
részéhez

4.

A harag
szinonímái
Olvasás,
tartalommondás
Szólások a

Milyen színő a
haragom?színkártyák
készítése

Drámajáték :
szólások
jelentése
Hogyan lehet
engem

Séta a
játszótérre

(irodalmi, énekzenei,
képzımővészet,
stb.)

1.

2.

Séták,
kirándulások

Szervezési
feladatok és a
megvalósításban
alkalmazott
modulok
Ünnepek I.
Ki mit ünnepel?
SZKC_102_04.
Zöldségek,
gyümölcsök
győjtése
(IKT)
Ünnepek II.
Bolondos
maszkabál
SZKC_102_05.
Anyagok ,
sablonok
elıkészítése
(IKT)
Ünnepek III.
A fák ünnepe
SZKC_102_06.
Eszközök a
festéshez
(IKT)
Lázár E: Szegény
Dzs. És Á.
A harag
SZKC_102_07.
A részlet

haragról

kiengesztelni?

felosztása

Március hónap
A projekt hónapja: március 8- március 31.
Témája: A család

Tanulmányi
munkával
kapcsolatos
feladatok
Magyar:
• Tartalom
elmondásának
gyakorlása
• Hangsúlyos,
tempós olvasás
gyakorlása
• Mondatvégi
írásjelekre,
szavak pontos
kiejtésére
figyeljenek
Matematika:
• Írásbeli
összeadások,
kivonások
mélyítése
• Szöveges
feladatok
értelemszerő
olvasása,
megoldása

Kulturális
Hét tevékenységek
(irodalmi, énekzenei,
képzımővészet,
stb.)

1.

2.

3.

Zöldségek
gyümölcsök
tartósítása:
aszalás.
Könyvek képek
győjtése a
témában
Itt ül egy kis
kosárban…
Zelk Z: Este jó,
este jó
Ti hányan
vagytok Otthon?
Kaláka: Regggel
csak fél zoknit
találok

Híres feltalálók
Felszólító

Technikai
tevékenységek

Játék, sport

Séták, kirándulások

Tankonyhai
foglalkozás:répás
süti készítése
Retekmag
csíráztatása,
elfogyasztása

Csigás
Séta a
társasjáték
nagyjátszótérre
aszalt
gyümölcsökkel

Versbıl
megismert
család
lerajzolása
Babvetés, napló
írása
Álmaink otthona:
az osztály közös
kollázsa
Papírcsákó
hajtogatása
Háztartási gépek
rajzolása, „

Csak rám
figyelj!
Ki lehet İ?
Mi jut
eszedbe?

Részvétel az iskola
március 15-i
megemlékezésén

Szervezési
feladatok és a
megvalósításban
alkalmazott
modulok
Egészséghét
Röszkén
A sütés
elıkészítése

SZKA_102_03
Együttélés otthon
(és az iskolában)
Bab,
csomagolópapír,
versek keresése

(IKT)

Amerikából
jöttem

Látogatás egy „
modern” otthonban-

SZKA_102_04
Használjuk

feltalálása”
mondatok
Plakátkészítés
alkotása a
háztartási gépek
helyes
használatáról

4.

A bab
fejlıdésérıl írt
napló átnézése
ZenehallgatásSmetana:
Moldva
Marie-Claude
Monchaux: A
sehányéves
kislány( részlet)
Beney Zs:
Hogyan
vártalak?

Képek győjtése
válogatása,
ragasztása,
rajzolása- Mire
van szüksége a
babának?

Mi lehet ez?
Puzzleháztartási
gépek
Gépjáték
Ki vagyok én?
Drámajáték:
Családi foto
Ki vagyok én?

háztartási gépek
megfigyelése

biztonságosan(
eszközök, gépek)
Látogatás
megszervezése

(IKT)
Látogatás a
SZKA_102_06.
csecsemıgondozóban, Kistestvér születik
találkozás „mindenki
Találkozás
Gizike nénijével”
megszervezése

(IKT)

Április hónap

Tanulmányi munkával
kapcsolatos feladatok

Magyar:
• Szöveghő olvasás
gyakorlása, különös
figyelemmel a tiszta
hangejtésre,
írásjelekre
• A „j”-s és a „ly”-s
szavak - szabályok
alkalmazása
• Rokonértelmő,
ellentétes jelentéső
szavak felkutatása
Matematika:
• Maradékos osztás
gyakoroltatása, az
ellenırzés
fontossága
• Szorzás gyakorlása

Hét

Kulturális
tevékenységek
(irodalmi, ének-zenei,
képzımővészet, stb.)

1.

2.

3.

4.

MarcelloD’Orta:
Egy olasz kisfiú
fogalmazásából
Fényképgyőjtés,
nézegetés
Rákos S:
Nagymama
Lázár E:
Szegény Dzsoni és
Árnika( részlet)mese
meghallgatása
Igaz- hamis
állítások
Ipiapacsról
A nyuszi, az ızike,
meg a répa
Gárdonyi G: Micó
Gárdonyi G:
Tyúkanyó
mostohagyermekei
A kiskakas
gyémánt
félkrajcárja
Mesél a tavaszi

Technikai
tevékenységek

Játék, sport

Séták,
kirándulások

Szervezési
feladatok és a
megvalósításban
alkalmazott
modulok
Látogatás egyik SZKA_102_18
nagymamánknál Amikor a
nagyszüleim
gyermekek voltak
A látogatás
megszervezése

Családrajz:
Húsvét

Fiús- lányos
játékok régen
és ma

Rajzkészítés: Mi
az, amiben
ügyes vagyok,
és miben
szeretnék
ügyesebb lenni
Tavaszi
dekoráció

Térkitöltı
játék
Ablak- hányra
jellemzı az a
bizonyos
tulajdonság
közülünk?

Tavaszi
munkála-tok
falusi házaknál

SZKC_102_08
L. E: Szegény D.
és Á.
Miben vagyunk
ügyesek?
Szükséges
anyagok
elıkészítése

Történet
lerajzolása: min
sértıdhetett
meg az ember
A sértıdıs
ember színeinek
lefestése

Drámajáték:
érzelmek
kifejezése
mimikával,
sértıdéses
szituációk
eljátszása

Séta –
napsugaras
házak
megfigyelése

SZKC_102_09
L. E: Szegény D.
és Á.
A sértıdés

Séta- tavaszi

(IKT)
SZKC_102_10

Akadálypályához Ugráló

erdı
Ugorjunk árkot!
Akadálypályához
feladatok
kitalálása: versek,
dalok,
gondolkodtató
feladatok

csapatlevelek,
számok,
eszközök
készítése

verebek
Gordiuszi
csomó
Navigátor
Molekula

virágözön
megfigyelése

Terek- Játéktér I.
Akadályverseny
elıkészítése

Május hónap

Tanulmányi munkával
kapcsolatos feladatok

Magyar:
• Idegen szöveg
olvasása,
tartalmának önálló
elmondása
• Mondatfajták
felismerése,
szabályok
kimondása
Matematika:
• Kitekintés az 1000res számkörre
• Szorzótábla
folyamatos szinten
tartása

Kulturális
Hét tevékenységek
(irodalmi, énekzenei,
képzımővészet,
stb.)

1.

2.

3.

4.

Technikai
tevékenységek

Játék, sport

Séták,
kirándulások

Szervezési
feladatok és a
megvalósításban
alkalmazott
modulok
SZKC_102_11
Terek- Játéktér II.
Játékkészítéshez
szükséges
eszközök
elıkészítése

Dalok,
hangutánzás,
mozgások
imitálása,
versmondás,
gondolkodtató
feladatok
A nagy fehér
bohóc
Új feladatok
kitalálása a
társasjátékhozdalok,
mozgások
Ki játszik
velem?
Versmondás,
szótörık,
számolás
kifogott halakon

Dobókockakészítés, Társasjáték- a
társasjáték
bábuk a
gyerekek
mezıinek
elkészítése
Aszfaltrajz

Séta –
madárbarát
kertek
megfigyelése

Új feladatkártyák
készítése a kitalált
új feladatokhoz

Társasjáték a
megváltozott
szabályokkal

Séta a
játszótérre

SZKC_102_12.
Terek- Játéktér
III.
Szükséges
eszközök
elıkészítése

Horgászjáték
készítése

Horgászjáték,
Fülelj!párkeresı

Séta- az
idıjárás
változása,
öltözködés
megfigyelése

Országok,

Golyógurító játék

Golyógurító

Részvétel az

SZKC_102_13.
Játsszunk,
tapasztaljunk!
Milyen a világ, ha
valamelyik
érzékszervünk
nem jól mőködik?
Játékkészítéshez
való eszközök
SZKC_102_14.

városok
keresése,
térképismeret

készítése
Célbadobó
készítése

Most mutasd
meg!
Célbadobó

iskolai
Játszani jó, nem
gyermeknapon csak gyızni!
Cipısdobozok

Június hónap

Tanulmányi
munkával
kapcsolatos
feladatok
• Tanulási
technikák
mélyítése
• Önálló tanulásra
szoktatás egyéni
idıbeosztással
• Tollbamondások
javítása,
hibakeresés
önállóan
• Az eddig tanultak
átismétlése,
gyakoroltatása,
mélyítése

Kulturális
Hét tevékenységek
(irodalmi, énekzenei,
képzımővészet,
stb.)

1.

2.

3.
4.

Beszélgetés: A
Föld,
kontinensek,
Európa, hazánk
Németh István:
Mi van a
nagymamánál?
Petıfi S: Az
Alföld
Schmidt Egon:
Mesél a nyári
erdı

Technikai
tevékenységek

Játék, sport

Földgömbkészítés Ország,
papírmaséból,
városkeresı játék
felfújt lufira,
kontinensek
tengerek festése

Közös
élménynapló
készítése
rajzokkal, rövid
leírásokkal

Séták,
kirándulások

Játszótér

Szervezési
feladatok és a
megvalósításban
alkalmazott
modulok
SZKC_102_15.
Játsszunk
labdával!
Atlaszok,
földgömb
beszerzése

Osztálykirándulás, Osztálykirándulás Osztálykirándulás
vetélkedık,
megszervezése
játékok kívánság
szerint

