
Segítő ötletek 

a Blum hét 2018 

tervezéséhez és a megvalósításhoz 

 

v A hét első napján olvassátok el az egész mesét és találjátok ki, hogy péntekre milyen 
komplex alkotást szeretnétek létrehozni. (pl.: Egy terepasztal készítése a meséhez 
vagy egy térkép rajzolása. Egy nagyméretű mesekönyv illusztrálása gyerek(ek) által 
készített vizuális technikákkal. Bábok készítése és bábelőadás. A mese dramatizálása, 
eljátszása, vagy egy táncos-zenés produkció, kiállítás a héten készült alkotásokból és 
így tovább…, bármi egyéni ötlet), valamint válasszatok ki kettőt a különböző színnel 
jelölt tevékenységek közül. 

v Kedd – szerda – csütörtök: Egyre tovább meséljük a történetet (így: kedd első és 
második rész, szerda első, második és harmadik rész, csütörtök első, második, 
harmadik, negyedik rész) és válasszatok ki minden napra két-két különböző 
tevékenységet a színek alapján. A cél az, hogy a hétvégére mind a nyolc 
tevékenységcsoport mindegyikéből megvalósuljon legalább egy. 

v Péntek: A kiválasztott „megjelenítési” forma végső simításai és megvalósítása. 
 

v Készítsétek el a hét témahét tervét, projektjét vagy napi terveit abban a 
formában, ahogy helyben, a saját naplótokban szoktátok megírni! 

 

Ötletelő a tevékenységekhez 

A általunk felajánlott tevékenységeket, különböző színekkel jelölve csoportosítottuk a 
táblázatba, hogy átláthatóbb legyen és a komplexitás érvényesüljön. Természetesen ezek saját 
ötletekkel is helyettesíthetőek, vagy kiegészíthetőek.  Arra azonban figyeljetek, hogy mind a 8 
terület megjelenjen mind a megvalósításban, mind pedig a tervezésben! 

 

Játék v Sünház konstruálása. 
v Társasjáték készítése. 
v Családos szerepjáték motiválása, kialakulásának segítése. 
v Ügyességi játékok almával. 

Munka v Almából valamilyen finomság készítése. 
v Gyógynövényekből tea főzése és kóstolása. 
v Mérleg barkácsolása és mérések. 
v Almakarika szárítása a karácsonyi dekorációhoz. 

Mozgás v Játékok, mozgások labdával. 
v Egyensúlyérzék fejlesztésére szolgáló játékok. 
v Mozgások kiscsoportban, együttműködést igénylő játékok. 
v Fel és leugrások, utánzó mozgások, átmászások. 

Mese-vers v Versek gyűjtése (legalább 3 mű), melyek a mese szereplőihez 
kapcsolódnak. 

v Találós kérdések, vagy nyelvtörők gyűjtése, megfejtése, 



mondogatása. 
v Legalább 3 mese megtalálása, amely el van rejtve a 

mesénkben. 
v Rímkereső játék (3 rím keresése, a mesében szereplő 

szóhoz). 
Környező világ v Kakukktojás játék (erdei és kerti növények felismerése, ill. 

azok kiválasztása, amelyek nem illenek a sorba). 
v Az őszi és téli évszak jellemzőinek összegyűjtése. 
v Gyógynövények illatról való felismerése. 
v Beszélgetések a télre elbújó állatokról, illetve a nem téli 

álmot alvók segítéséről.   
Kézműves/ vizuális v Sünház és/vagy a tiritarka kis sün barkácsolása szabadon 

választott technikával és alapanyagból. 
v Őszi, téli képek festése (vizes) papírra, díszítése kivágott 

formákkal, motívumokkal. 
v Társasjáték rajzolása csomagolópapírra (közös vagy 

kiscsoportos alkotás). 
v Tiritarka pillangó festése folyatással, vagy 

szivacstechnikával. 
Ének - zene - tánc v Hangszerbarkácsolás söröskupakbókból, rögtönzött zenekari 

játék. 
v Erdei állatok, madarak hangjának felismerése, megnevezése. 
v A mesében szereplők mozgásának utánzása (gyorsuló, 

lassuló mozgások).  
v Az erdő hangjai (meditációs zene) hallgatása után 

beszélgetés a felidézett belső képekről. 
Matematika 
jellegű tev. 

v Összehasonlítások, becslések, mérések (súly, folyadék). 
v Nagyság szerinti sorba rendezés, sorozatok alkotása. 
v Halmazok alkotása megadott tulajdonságok alapján, 

halmazok számossága (sor és tőszámnevek gyakorlása). 
v Szimmetria, tükörkép játékok. 

 

A táblázatban felsorolt ötletek többsége csak iránymutatásra szolgál. Ezek (vagy a helyben 
kitalált ötletek), konkrét csoportbeli/otthoni megvalósulásai a helyi élettől, a heti és a napi 
ritmustól, valamint a lehetőségek kiaknázhatóságától függenek.  

Egyetlen közös szempont, melyet figyelembe kell venni, hogy az 5 nap alatt, a teljes mese 
megismerése után, mind a 8 tevékenységnek legalább egyszer elő kell kerülnie, aztán pedig, 
lezárásként, egy komplex művészeti alkotásnak el kell készülnie. 

 

• Egy kis segítség a heti terv összeállításához  
 

A témahét címe: Mese a kis tiritarka sünről – meséből kiinduló témahét 

A témahét ideje: 2018. november 19-23. 

A hét indítása: A mese meghallgatása 



A hét lezárása: Pl.: Terepasztal barkácsolása újrahasznosított alapanyagokból 

Kiemelten fejleszthető képességek: egymás elfogadása, együttműködés, megismerő 
képességek, egyensúlyérzék, hallási figyelem, logikai képességek, számfogalom fejlesztése, 
térlátás, tervezőkészség, kommunikációs képességek fejlesztése, stb. 

Együttműködés lehetőségei: otthoni könyvek, képek gyűjtése az erdőről, a városi életről, 
járművekről. Családi fotók gyűjtése, újrahasznosítható alapanyagok gyűjtése. Fák és erdei 
állatok barkácsolása otthon, stb. 

 

• Egy kis segítség a napi tervezéshez (pl.: a hétfői nap terve ilyen is lehet)  

  

Kiemelt fogalmak, tapasztalatok biztosítás: erdő, erdőn, mezőn, vízparton élő állatok, őszi 
természet szépségei, stb. 

Kiemelt tevékenységek: környező világ megismerése, mozgás. 

Kiemelt tevékenységek: 

v Környező világ felfedezése: 
- Kincsgyűjtő túra az erdőben (az ősz végi erdő megfigyelése). 
- Erdei és háziállatok képeinek szétválogatása, megnevezése. 
- Az erdőben élő fák és bokrok felismerése, megnevezése laminált levelekből. 
- Rövid filmrészlet a sünökről, a sünök életéről. 
v Mozgásos játékok a tornateremben labdával: 
- Szabad mozgások labdával. 
- Labda feldobás, elkapás, gurítás vonalak mentén és padon. 
- Szabadulj a labdától (csapatjáték). 

 

Kiegészítő, előkészített tevékenységek: 

- Mesehallgatás. 
- Az erdő hangjai – állathangok felismerése, találós kérdések. 
- Terepasztal alapjának kirakása, kövekből, ágakból, levelekből, terményekből. 
- Halmazalkotás az összegyűjtött képekkel megadott szempontok alapján (halmazok 

számossága, számlálás, üres halmaz). 
- Közeledő, távolodó hangok az erdőről készített relaxációs zene felhasználásával. 

 

Ne feledkezzetek el a kis tiritarka sün meséjéhez készített kártyajátékunkban rejlő 
játéklehetőségekről sem!  

 

Mindenkinek izgalmas, szép, tevékenységekben gazdag hetet és jó játékot kívánunk: 

  

Blum csapat 


