Kedves Bóbitások!
A könyv projekt zárásához ezeket gondoltuk:
Mostanra már sok féle játékot, tevékenységet kipróbálhattatok, így arra gondoltunk, ha van
kedvetek, osszátok meg velünk és a csoport tagjaival, hogy mit tudtatok megvalósítani, mi
tetszett a legjobban, mit élveztek legjobban a gyerekek? Természetesen a témának
megfelelően, ezt egy saját könyv elkészítésével képzeljük el.
Játékok:
Melyik könyvre gondoltam? Az elmúlt időszakban sokat forgatott könyvek közül sorba
rendeztek néhányat, majd felsoroljátok pár jellemző tulajdonságát, a gyerekek pedig
kitalálják, hogy melyikre gondoltatok (pl. legkisebb, legvékonyabb, harmadik a sorban,
kemény lapjai vannak, mesék vannak benne, stb.)
Fejleszti: vizuális észlelés, megfigyelőképesség, emlékezet, összehasonlítás képessége
Mi jut róla eszedbe?: Gyűjtsetek össze néhány olyan kifejezést, ami a témához illik, majd
keressetek hozzá illő szavakat. A lényeg, hogy a hívó szóra minél gyorsabban válaszoljon a
gyermek pl. könyv – mese, papír – újság, nyomda – könyv, mese – sárkány, stb.
Fejleszti: gondolkodás, emlékezet, beszédkészség
Leltározunk a könyvtárban: A könyveket lehet témák szerint csoportosítani (Boribon,
Kipp-kopp, Bogyó és Babóca, Titoktündér, stb.), melyikből, mennyi van,
összehasonlíthatjátok, melyikből van a legtöbb, az olvasóknak lehet ajánlani (miért szeretem,
miről szól, stb.)
Fejleszti: beszédkészség, együttjátszás öröme, gondolkodás, számlálás, összehasonlítás
Munka jellegű tevékenységek:
Könyvek rendszerezése, válogatása, a könyvespolc újra rendezése. Néha bizony szükség van
arra, hogy a feleslegessé váló dolgoktól megváljunk. Amit már nem használunk, „kinőttünk”
elajándékozhatjuk kisebb gyerekeknek. A már nagyon elhasználódott (szakadt, gyűrött)
könyvekből pedig „megmenthetünk szép képeket, különleges formákat, betűket, amit még fel
tudunk használni valamire (pl. kép, montázs készítése).
Fejleszti: környezettudatos magatartás, ajándékozás öröme
Külső világ tevékeny megismerése:
Környezeti tartalom:
Mit tehetünk a feleslegessé vált könyvekkel? Újra hasznosítás lehetőségei, fontossága
Fejleszti: környezettudatos magatartás
Matematikai tartalom:
A már feleslegessé vált könyvekből kivágott formák (négyzet, téglalap, kör, háromszög)
azonosítása, hasonló formák keresése
A kivágott képek feldarabolása, majd újra összerakása (puzzle)
Fejleszti: síkmértani formák beazonosítása, megnevezése, rész - egész viszonya, alaklátás,
megfigyelőképesség, összehasonlítás képessége

Verselés, mesélés:
Kedvenc mesék, versek felidézése, esetleg illusztrációt is készíthettek hozzá
Fejleszti: képzelet, emlékezet, beszédkészség
A három pillangó https://www.youtube.com/watch?v=PkGX03VF4kk
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc:
Mondókás, dalos könyvek nézegetése, azokból éneklés (tavaszi dalok)
Az éneklést kísérhetitek különböző ritmushangszerekkel (saját test - taps, dobbantás,
csettintés, stb. fakanalak, kavicsok, ha bírjátok – fedők, kanalak, stb.)
Fejleszti: ritmusérzék, hallási figyelem, hallási emlékezet, hallási megkülönböztetés,
szabálytudat, együttjátszás öröme
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka:
Papírhajtogatás a kiselejtezett könyvek lapjainak felhasználásával
Fejleszti: finommotorika, szem-kéz koordináció, kézügyesség, kitartás, türelem, feladattudat
Montázs késztése a könyvekből kivágott formák felhasználásával:
Fejleszti: kreativitás, finommotorika, alkotás öröme, esztétikai érzék, türelem, kitartás, szemkéz koordináció
Könyvkészítés:
Közös családi könyv: (recept könyv - kedvenc ételeink, játékos könyv, saját mese, stb.)
(rajzolás, festés, ragasztás, fényképek felhasználásával)
Esetleg az elmúlt időszakról is készíthettek könyvet (fotók, rajzok, könyvekből kimásolt,
kivágott részletek, saját szöveg, stb. felhasználásával), amit a gyerekek majd meg is
mutathatnak, ha újra indul az ovi
Fejlesztés: finommotorika, szem-kéz koordináció, kéz ujjainak erősítése, kitartás, türelem,
helyes olló használat, feladattudat, esztétikai érzék, alkotás öröme, beszédkészség
Mozgás:
Ügyességi játék: kisebb labda egyensúlyozása könyvvel (átvinni a labdát a könyvön
egyensúlyozva megadott helyre)
Páros lábon szökdelés könyveket kerülgetve cikk-cakkban
Ha ki tudtok menni a szabadba, lehet versenyfutást is rendezni, a gyerekek nagyon szeretik
Fejleszti: koncentráció, figyelem, szabálytudat, állóképesség, téri tájékozódás, gyorsaság
Jó játékot és szép húsvétot kívánunk! Judit néni és Edit néni

