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A Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kompetencia alapú oktatásának fejlesztése

A család című témahét

A témahét időpontja: 2009. november 23-27.
A témahét szervező pedagógusai: Gorzáné Horváth Ildikó
Braun Gyöngyi
Koncz Sándorné
Bor Andrea
A témahétbe bevont csoportok: Ficánka csoport
Csiga csapat

A témahét célja: Az adventi ünnepkörön belül a család szerepe, érzelmi összetartó ereje.
Bővüljön a gyermekek ismeretei a családról, az otthon fogalmáról, a családhoz
tartozás fontosságáról. Az anyanyelvi, érzelmi, erkölcsi nevelés fejlesztése a családi ünnepek megbeszélésével, az összetartozás élményének erősítésével, pozitív
érzelmek alakításával.
A kompetenciafejlesztés fókuszai:
Személyes kompetencia: befogadási képesség, önkiszolgálás képessége, nagymozgások, finommotorika, igényesség
Kognitív kompetencia: kíváncsiság és játékszeretet, alkotásvágy, kommunikációs
képesség, megfigyelő és gondolkodási képesség
Szociális kompetencia: társas kapcsolatok, szociális szokások, biztonságérzet megerősítése, együttműködő képesség, empátia, tolerancia képessége
Munkaformák: - Kooperatív csoportmunka
- Differenciált csoportmunka
- Páros munka
- Frontális munka /Zenevarázs, csendjáték/
- Egyéni munka
Témahét előkészítése:
1.

Közös tervezés, ötletgyűjtés a programban résztvevő pedagógusokkal.

2.

Témahét feladatainak összeállítása, felelősök kijelölése.

3.

Gyűjtőmunka: foglalkozásokhoz, dekorációhoz, Adventi ünnepkörhöz

szükséges kellékek, anyagok beszerzése.
4.

Aktuális versek, dalok, énekes játékok, könyvek, képek kigyűjtése.

5.

Szülők bevonásának megszervezése /anyuka, kistestvér/.

6.

Szervezési feladatok.

TÉMAHÉT LEÍRÁSA
Időkeret: 1 hét
Csoport: Ficánka és Csiga csapat
Cél: –Bővüljön a gyermekek ismerete a családról, az otthon fogalmáról, fontosságáról.
Az anyanyelvi, érzelmi, erkölcsi nevelés fejlesztése a családi ünnepek megbeszélésével, az összetartozás élményének erősítésével, pozitív érzelmek alakítása.
Kulcsfogalmak: család, otthon, szeretet, testvér, szülő, vendégvárás, vendéglátás
Partnerek: szülők, nagyszülők, testvérek
Felhasználható irodalom:
Bauer Gabriella: Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény 33. old. Tankönyvkiadó
1980.
Tóthné Pánya Mariann: Tente baba, tente Népi gyermekmondókák, dalok 11.
old.
Karlócai Mariann: Komámasszony hol az olló 50. old. Mérték Kiadó 2005.
www.educatio.hu Kiegészítő segédlet a komplex fejlesztési tervekhez: A világ
befogadásának elérhetősége 5. Tűz 35. old.
Zenevarázs, A világ befogadásának elérhetősége 2. Téma 10. Ünnepi ebéd 47.
old. Vivaldi: Glória 1. tétel

Heti tervek: Témahét: A család 2009. november 23-27.
Hétfő
Játék, ráhangolódás

Családjátékszerepjáték

Beszélgetés környezetünkről

Kedd
Kartondobozból lakás
készítése, berendezése

Szerda

Csütörtök
Az én kistestvéremJáték a lisztgyurma
vendégül látjuk anyusüteményekkel-terítés,
kát és a kisebb testkínálgatás
vért

Péntek
Családi képekből
puzzle készítése

A mi családunk
Vendégvárás süteményekkel -a mi családunk

Matematikai tapasztalatok
Rajzolás, mintázás,
barkácsolás

Lisztgyurmából sütemények készítése

Lisztgyurmasütemények festése,
díszítése

Rongybaba készítése

Mese, vers

A só

A só-bábozás

Csicsibeli csendesen

Mozgás

Kiscsibék és a héja

Adventi koszorú elkészítése
A só-dramatizálás

Csicsibeli csendesen

Kiscsibék és a héja

Énekes játékok, zene

Tente baba, tente
Ringatók

Zenevarázs

Udvari játék

Kidobó labdával

Versenyjátékok

Fogójátékok

Ugróiskola

Mászókázzunk!

Gondozás

Kézmosás, körömkefe
használata. Öltözködés helyes sorrendje.

Festés előtt ruhaujjak
feltűrése, ruhák tisztántartása

Környezetük tisztántartása

A kulturált étkezés
szabályai

Higiéniás szokások
rögzítése

Munka jellegű tevékenység

Eszközök előkészítése, lisztgyurmázás
után tisztítása, takarítás.

Festés után eszközök
tisztítása, helyrerakása

Étkezőasztal helyes
megterítése

Naposi munka öröme

Játékok helyre rakása

A család című témahét értékelése
Tapasztalatok
Tevékenységeink a család témahéten:
Játék:
Az ünnepvárás, vendégvárás megmozgatta a gyermekek fantáziáját, lelkesen
készítették a lisztgyurma süteményeket, vendégül látták egymást, anyukát, kistestvért. A családi szerepjátékhoz maguk készítették, rendezték be a babaházat, családi képekből puzzlet alkottak.

Környezetünk, matematikai tapasztalatok:
A családi játéktevékenység jó programot, élményt nyújtott a gyerekek számára. Az adventi időszakban sok alkalom nyílt meghitt beszélgetésre. A hagyományokhoz, az ünnephez kapcsolódó szokások beépítése a mindennapokba.
Képeket, könyveket gyűjtöttünk a családról, szerepjátékokban kipróbálhatták,
milyen felnőttnek lenni. Tapasztalhatták a só-lisztgyurma sütemény készítésének, díszítésének folyamatát, közben számoltak, mértek, becsültek. A babaház
cserepeinek ragasztásakor megszámlálhatták mennyi cserép fér el egy sorban.
Összemérhették őket, kisebb nagyobb, ugyanakkora.

Rajzolás, mintázás, barkácsolás:
Sokat rajzoltak, színeztek, festettek, de a legnagyobb elfoglaltságot a só- lisztgyurma sütemények készítése és díszítése jelentette. Érdekes tevékenységnek
bizonyult a rongybabák készítése is. Remekül érezték magukat a babaház készítésekor, festésekor, berendezésekor. Az adventi koszorú elkészítése, díszítése remek alkalom volt az adventi projekt előkészítésére.

Mese, vers:
A meséket, verseket mindig is szívesen hallgatták a gyerekek. A családi szerepjátékok során szívesen mondogattak ringató, altató verseket. A bábozás és a
dramatizálás még változatosabbá tették a meseélményt.

Énekes játékok, zene:
A napközbeni csendes zenehallgatás, kedvenc énekes játékaik, dalaik, ringatók
énekelgetése tette teljessé a hangulatot. A spontán mozgás zenére jó játék volt
nemcsak a lányok, de a fiúk számára is.

Szülők, kistestvérek bevonása
Meghívtuk a csoportba járó gyerekek kisebb testvéreit anyukákkal együtt. Nagyon élvezték, hogy vendégeket hívhattak, bevonhatták játéktevékenységükbe
terítettek, vendégül láthatták őket.

