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A projekt az ONAP és a helyi óvodai nevelési alapprogram szerint készült. 
 
 

Megvalósítható homogén és heterogén csoportban, bármely életkorban (az egyéni és a csoport 

igényeihez mérten, differenciálva). 

 
 

Az alábbi tevékenységek épülnek be a projekt szerkezetébe: 

Verselés, mesélés 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc  

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka  

Mozgásos tevékenység 

A külső világ tevékeny megismerése  

 
 

Micimackó napja alkalmából 1 hetes projekt keretében változatos tevékenységeket szervezünk 

a gyerekek számára. 
 

A projekt tervezett ideje és időtartama: január, a jeles nap hete (01.18.) 
 

A projekt célja: 
 

 A gyerekek játékos megismertetése A. A. Milne klasszikus történetével, szereplőivel. 

 Ismeretszerzés a műben szereplő állatokról. 

 A gyermekeket körülvevő világ személyes megtapasztalása, felfedezése. 

 Csoportkohézió erősítése közösségi játékokkal, tapasztalatszerzés a barátságról, 

szeretetről. 

 
 

A projekt feladatai – nevelési feladatok: 
 

 Ismerkedés az óvoda épületével, az ott dolgozókkal. 
 

 A műben szereplő állatok megismerése, elhelyezése a világtérképen. 

 Testséma, testtudat fejlesztése 
 

 Játékkörnyezet megteremtése, egyéni elképzelések megvalósítása,  eszközök biztosítása, 

átrendezhető élettérrel. 

 Az együttjátszás örömének átélése, közösségtudat erősítése. 
 

 Vidám, felszabadult légkör biztosítása, önérvényesítés, önmegvalósítás. 
 

 Figuratív ábrázolás, sokféle technika alkalmazása vizuális 

tevékenységben. 

 Ok-okozati összefüggések felfedeztetése. 

 Értelmi, szocializációs, kommunikációs, testi képességek fejlesztése. 
 

A projekt témája: 

 A. A. Milne: Micimackó című klasszikus regénye, az egyes fejezetekben történtek 

feldolgozása. 
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 A mesében szereplő állatok tulajdonságainak, viselkedésének megismerése. 

 Mit tanulhatunk Micimackótól? 

 Barátság, másokon való segítés. 

 Micimackó napja. 

 

A projekttevékenységbe bevontak köre: 

 a csoport óvodapedagógusai, 

 a csoport dajkája, 

 szülők, 

 gyermekek, 

 vendégek (méhész) 

 

A projektet megelőző tevékenységek: 

 Új évi jókívánságok, karácsonyi élmények. 

 Mesék a barátságról, szeretetről. 

 Visszaemlékezés a mézeskalács sütésre. 

 

A projekt várható produktumai: 

 Tabló készítése a gyermekek rajzaiból, a projekt feladatokat megörökítő fotókból.  

 Micimackóról szóló könyvek, tárgyak gyűjteménye. 

 Füles figura (feltűzhető farokkal). 

 A szereplő állatok fotójával készített memóriakártya. 

 

 Tevékenység Módszer Eszközök Idő Képességfejlesztés 

Verselés, 

mesélés 

Versek: 

Szuhanics Albert: 

Zsebibaba mozija; 

Érdi Gábor: Ballada 

egy csekély értelmű 

medevbocsról 

Mesék: A. A. Milne: 

Micimackó 

Bemutatás 

Gyakorlás 

Beszélgetés 

Motiváció 

mesekönyv 

báb 

egész 

héten 

Verbális emlékezet 

fejlesztése 

Képzelet fejlesztése 

Figyelem fejlesztése 

Anyanyelvi fejlesztés, 

szókincsbővítés 

Ének, zene, 

énekes 

játék, 

gyermektán

c 

Népdal: Mackó, 

mackó ugorjál 

 

Zenehallgatás: Halász 

Judit – Micimackó 

Bemutatás 

Gyakorlás 

Motiváció 

CD, 

lejátszó 

csörgődob 

kedd Ritmusérzék fejlesztése 

Hallásfejlesztés  

Hallási figyelem 

fejlesztése 

Zenei hangok 

differenciálásának 

fejlesztése 
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Forrai Katalin: Ének az óvodában. Zeneműkiadó, Budapest, 1974. 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

Deák Virág: ÉVES-NAPTÁROGATÓ. Neteducatio Kft. 2017 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézi munka 

Méhecske festése 

talplenyomatból 

 

Malacka hajtogatás 

(origami) 

Bemutatás  

Bemutattat

ás 

Tevékeny-

kedtetés 

Gyakorlás 

Magyarázat 

festékek, 

ecsetek, 

rajzlap, 

színes lap, 

olló, 

ragasztó 

csütör-

tök 

Finommotorika fejlesztés 

Szókincsbővítés 

Figyelem, türelem  

Mozgásos 

tevékeny-

ség 

Mélyugrás 

szekrényről/zsámoly-

ról 

- Ugrások 

gyakorlása (páros 

lábon szökdelés, 

felugrás padra, 

zsugorkanyarulati 

ugrás stb.) 

 

Játék: Micimackó és 

a méhek fogó 

Bemutatás  

Bemutatta-

tás 

Tevékeny-

kedtetés 

Gyakorlás 

Magyarázat 

padok, 

zsámoly, 

szekrény 

hétfő Szem-láb koordináció 

fejlesztése 

Egyensúlyérzék 

fejlesztése 

Térérzék 

fejlesztése 

Erő, 

állóképesség 

 

A külső 

világ 

tevékeny 

megismeré-

se 

A mese szereplőinek 

beazonosítása képek 

alapján, 

tulajdonságaik 

megbeszélése, 

megfigyelése 

(kenguru, szamár, 

medve stb.) 

Elhelyezésük a 

világtérképen 

 

Méhész vendégünk a 

méhekről mesél 

Bemutatás 

Magyarázat 

Szemlélte-

tés 

Megfigye-

lés 

Tevékeny-

kedtetés 

Gyakorlás 

Értékelés 

laptop, 

fotók 

 

állatos 

memória 

szerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

csütör-

tök 

Megfigyelőképesség 

Emlékezet fejlesztése 

Beszédkészség 

fejlesztése, 

szókincsbővítés 

A külső 

világ 

tevékeny 

megismeré-

se – 

Matematika

i 

tapasztalat-

szerzés 

Az összegyűjtött 

tárgyak 

csoportosítása 

különböző módokon 

Sorozatok létrehozása 

az összegyűjtött 

tárgyakból 

Bemutatás 

Tevékeny-

kedtetés 

Gyakorlás 

Értékelés 

az 

összegyűj-

tött tárgyak 

péntek Megfigyelőképesség 

Emlékezet fejlesztése 

Beszédkészség fejlesztése 

szókincsbővítés 

Szerialitás 

Számfogalom 

Számlálás 


