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Beszámoló  

A tevékenység 

célja: 

 

 Élményt nyújtó tevékenységek biztosítása. 

 Baráti kapcsolatok megerősítése.  

 A tevékenységek során alakuljon a gyerekek hallása, 

ritmusérzéke, mozgása, beszédkészsége. 

 Az éneklés során az egyenletes lüktetés, ritmusérzék 

fejlesztése. 

 A szociális képességek fejlesztése: társas kapcsolatok 

megalapozásával.  

 Szereplési vágy felkeltése.  

 Pontos, érthető szövegmondásra törekvés. 

 Bábjáték szövegének megértése, átélése 

 Szép tiszta éneklésre való törekvés  

A tevékenység feladatai:  A népi játékok és bábjáték élményszerű bemutatása, 

hangulatának érzékeltetése. 

 Népi játékok, csillagszemű juhász című báb előadás 

bemutatása. 

Módszerek: készülődés, begyakorlás 

Szervezés:  Feltételek megteremtése 

 Szükséges eszközök előkészítése 

Eszközök: Interaktív tábla, internet, báb figurák, rajzlapok, színes ceruzás 
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Előzmények: 

Beszélgettünk az emberi kapcsolatok szerepéről, barátságok fontosságáról. Mit jelent a 

barátság, miért is olyan fontos megőriznünk a baráti kapcsolatainkat. Az igaz barát 

a legnagyobb kincs, tartja a mondás. Az óvodában kötött barátságok akár életre szólóak 

lehetnek.  

MEGVALÓSÍTÁS 

Óvodánk egy újabb projektben vett részt. Csoporton belül minden óvodás rajzzal 

kedveskedett barátjának, illetve közös rajzot készítettek, ahol egyik gyermek rajzolt, a másik 

kezét irányítva. Ezzel is erősítve a bizalmat, együttműködést.  

Szervusz, kedves barátom, gyere velem táncba! Középső csoportos ovisaink népi játékokat 

mutattak be az ovis barátaiknak, illetve a kedvenc népi játékaikat. Nagycsoportosaink is 

készültek meglepetés műsorral, a Csillagszemű juhász című báb előadással. Mivel 

a barátság projekt nem csak óvodánk gyermekeit érintette, ezért kapcsolatba léptünk 

a projektben részvevő partner óvodáinkkal. Interaktív tábla és internet segítségével barátim 

videó üdvözletet küldtünk és kaptunk, a határon belüli és határon kívüli partnereinknek és 

partnereinktől. 

 

REFLEXIÓ: 

A barátság hónap jegyében újabb eseménnyel gazdagodott és vált szorosabbá óvodásaink 

barátsága, illetve a projektben résztvevő óvodákkal való szoros kapcsolataink. 
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