
Ajánlott téma: A könyv 

 

Célunk:  

A könyvek sokszínűségének, hasznosságának, szépségének felfedeztetése. Olvasóvá nevelés. 

A következő projektünkben, a többi csoporttal közösen a könyvekkel szerettünk volna foglalkozni. A 

megváltozott helyzetben felvetődött, hogy elvetjük e tervünket. De átgondolva , arra jutottunk, hogy 

mindenkinek van otthon könyve, ami célunk eléréséhez teljesen megfelel. 

 Először is nézzetek körül a lakásban hol találhatók könyvek, milyen fajták, ki olvassa, miért? Lapozzatok 

bele minél több félébe!/tankönyv, regény, szótár, daloskönyv, lexikon, természetkönyv, kötőkönyv, 

mesekönyv stb./ Figyeljétek meg méretüket, vastagságukat, borítójukat stb. Keressétek ki a legnagyobbat-

legkissebbet, legnehezebbet-legkönnyebbet, legvastagabbat-legvékonyabbat, színeset-fekete-fehéret stb. 

Számoljátok meg kinek mennyi könyve van a családban! Válasszátok ki kinek melyik a kedvence! Mondjátok 

el miért? A felnőttek meséljék el gyerekkorukba melyik könyv volt a kedvencük. Ha meg van még lapozzatok 

bele, olvassatok belőle! Beszéljetek róla honnan lehet beszerezni a könyveket! / könyvesbolt, könyvtár/. A 

lapok fából készülnek nézzétek meg hogyan. https://www.youtube.com/watch?v=GAiS-vetWakKísérletezhettek 

különböző vastagságú papírokkal, hogyan viselkednek a vízben. Itt egy videón megnézhetitek hogyan kötik 

össze a lapokat. https://www.youtube.com/watch?v=8nDLDMaQ268 

Válasszátok ki, hogy a héten melyik könyvből fogtok mesélni. Rajzoljátok le a kedvenc szereplőitek, mese 

jeleneteket stb. Ha állatos vagy autós vagy dínós a kedvenc könyv, akkor ezeket ábrázoljátok. Készítsetek 

könyvjelzőt festéssel, ragasztással. Hajtogathattok színes tulipánokat is a lakásba, könyvjelzőre. 

Énekeljetek a tesóval az ének könyvéből. Készíthettek ti is dalos könyvet, úgy ha rajzzal jelölitek a dalokat 

pld. Süss fel nap.. 

               Esik az eső… 

 

Játszhattok könyves boltost, könyvtárost vagy illusztrátort stb. 

Jó játék lehet papírgalacsin fújással történő célba juttatása. Ez ügyesíti az ajkakat és jó móka is. 

Válasszátok ki azokat az ötleteket, amik tetszenek és próbáljátok ki. Örülnénk, ha küldenétek róla képet is. 

Lássuk ezt összegyűjtve! 

 

Tevékenységek 

 Játék: 

Könyvtáros, könyvesboltos, könyv készítő, illusztrátor, 

Fejlesztési terület: figyelem, kreativitás, szervezési készség, gondolkodás, kifejező készség, szókincs, 

 

A külső világ tevékeny megismerése 

 Környezeti tartalom: 

A könyvek válogatása közben beszélgetés: 

-hol lehet beszerezni /könyvtár, könyvesbolt/? 

-milyen fajták vannak/gyerekeknek, felnőtteknek valók, ismeretterjesztők, mesekönyvek st./? 

-mire valók? 

-kinek melyik a kedvence? 

Kísérletek:  

 melyik papír hogyan reagál a vízre? Melyik papír, hogyan úszik a vízen? Papírcsónak hajtogatása, 

 vizililiom készítése. https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2013/10/05/tavirozsa-a-mosdoban/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GAiS-vetWak
https://www.youtube.com/watch?v=8nDLDMaQ268
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2013/10/05/tavirozsa-a-mosdoban/


Gondoltam egy könyvre: a könyv tulajdoságairól /kinézet,nagyság,tartalom stb./ felismerés. 

Becsukott szemmel, tapintás alapján papírok felismerése. 

Fejlesztési terület: szókincs, kifejezőkészség, ok-okozati összefüggések meglátása, ismeretik bővítése, 

 Matematikai tartalom: 

Becsléssel megállapítjátok melyik lehet a leg-:nagyobb, kisebb, vékonyabb, vastagabb, nehezebb, könyebb. 

Összeméréssel leellenőrzitek jól tippeltetek – e. 

Megszámláljátok hány mesekönyvetek, állatos, autós, lovas, stb.könyvetek van. 

Papírok vastagságának megállapítása tapintással/zsebkendő, újság, karton, rajzlap, nyomtatópapír, szalvéta. 

Fejlesztési terület: taktilis érzék, számolási képesség, megfigyelő képesség, figyelem, gondolkodás, 

 Verselés, mesélés: 

Mondóka: Fújja a szél a fákat, 

                  Letöri az ágat. 

                   Reccs! 

 

 

Sétálunk, sétálunk, 

erdőt, mezőt bejárunk, 

dimbet-dombot megmászunk, 

és ha aztán elfáradunk, 

egy kis dombra lecsücsülünk, 

csüccs! 

 

Vers: Jókai Mór: Ültess fát! 

  

Ültess fát! 

Hogyha másért nem, lombot ád. 

Árnyékában megpihenhetsz, 

Gondot ő visel reád. 

Jó tavasszal nyit virágot: 

Messze érzed illatát, 

Kis madárka száll reája: 

Ingyen hallhatod dalát. 

Ültess fát. 

 

 

Mese:a kiválasztott mesekönyvből, vagy Fésüs Éva :A büszke tölgyfa 

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

Fejlesztési terület: hallási figyelem, emlékezet, képzelet, türelem, 

 Ének, zene: 

Gryllusz Vilmos:Hallgatag erdő 

https://www.dailymotion.com/video/xunxrz 

Képességfejlesztés: hangszín felismerés:becsukott szemmel papír gyűrés,üveg,fém,fa összekoccantás 

megkülönböztetése, 

Erdő,erdő.erdő… 

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

Fejlesztési terület: auditív figyelem, emlékezet, hallás, éneklési készség, ritmusérzék, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UCgXTJEObzQ
https://www.dailymotion.com/video/xunxrz
https://www.youtube.com/watch?v=qJTsweqCRAg


 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka:  

Festés különböző papírokra vízfestékkel tavaszi színekkel, https://jatsszunk-egyutt.hu/jatsszunk-a-vizzel-3-

kiserletezunk-festunk/    könyvjelző készítése belőle, 

https://hu.pinterest.com/pin/366832332146694222/?nic_v1=1ahWSVzq8sHMnN6Jl5bEmuPtYYO1qPe3Y%2FC0lZ54

B8bWSHWwv1eZ6w14hxgz3pUT0v 

Tulipán hajtogatása https://teagami.blogspot.com/2017/03/basic-snowdrop-egyszeru-hovirag.html 

mesék szereplőinek, cselekményének lerajzolása, 

Fejlesztési terület: finommotorika, szem-kéz koordináció, képi kifejezőkészség,  

 Mozgás: 

Séta a fejtetőre tett könyvvel előre-hátra, mászás könyvvel a háton. 

Gimnasztika: könyvet két kézben tartva test előtt körzés mindkét irányba, 

 magastartásba emelés többször,  

 előre hajolva talajérintés, 

 nyújtottülésben könyv ölben :csípőemelés, 

 nyújtottülésben könyv a boka közé szorítva lábemelés, 

 könyv fölött páros lábon átugrás előre-hátra,jobbra-balra, 

Fejlesztési terület: nagymozgások, finommotorika, szem-kéz koordináció, erőnlét, koncentráció, testséma. 

Jó szórakozást!! 
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