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„Gólyafészek” családi játszó 

 

Játékos foglalkozások  

A játszó délutánok évszakhoz kötöttek, felölelik a környezetismereti, a zenei, az 

anyanyelvi nevelést. A foglalkozások az anyák és/vagy szülők, valamint gyermekeik (a 

család) közös tevékenységeire épít, a mese, zene, képzőművészet segítségével.  

 

Az együttlét, a közös munka a fejlődés kísérése, támogatása három részből áll: 

 

1. A szülők együtt játszanak a gyerekekkel, amivel tapasztalatot szereznek a 

gyerekeik fejlődési szintjéről és képességeiről 

2. A foglalkozásvezető szakemberek megfigyelik a gyerekek tevékenységeit, részt 

vesznek benne, vagy kezdeményeznek játékos tevékenységeket. Az együtt töltött 

idő tapasztalatait felhasználva, differenciált módszert alkalmaznak azoknál a 

gyerekeknél, akiknél a fejlődési eltérés korrekciója külön igényeket kíván, és ezzel 

nagyban segítik az életkornak megfelelő fejlettségi szint elérésének 

folyamatosságát.  

3. A foglalkozásvezető szakemberek mintát nyújtanak, szükség szerint 

tanácsokat adnak, fejlesztő gyakorlatokat tanítanak, mutatnak meg a szülőknek, 

ezzel segítve a gyerekeket a különböző fejlődési fokok elérésében azért, hogy a 

gyerek-szülő közötti tökéletes interakciót elérjék és kialakítsanak egy olyan 

családi mintát, amely az összes családtag emocionális és intellektuális fejlődését 

támogatja.  

 

4*3 témakör, összesen 12 foglalkozás kerül megártásra a kistérség bölcsődéiben 

(Évszakonként három témakör): 
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I témakör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II témakör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A természet felfedezése 

Színek 

Illatok  

Időjárás 

Játék a hangokkal 

Zörejek 

Hangszerek 

Dalok, mondókák  

festés, ragasztás,rajzolás 

Gyurmázás, barkácsolás, kézimunka, montázs  

Évszakhoz illő mese vagy vers 

Bábozással, vetítéssel, dramatizálással 

Meghívott vendég előadása 

 

Állatok – Évszak 

Állatok viselkedése 

Jellemzői, felismerése 

Lakhelye, kicsinye 

Állatok mozgása 

(Fél, rejtőzik, fut, örül… kibújik, elrepül stb. 

fészket rak, találkozik). 

Állatok hangjai 

Halkan-hangosan 

Gyorsan-lassan 

Magasan-mélyen 

Énekelve-dúdolva, zümmögve. 
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III. témakör 

 

Állatok megjelenítése 

Rajzolás, vágás, ragasztás 

Bábkészítés, etetőkészítés, 

Gyurmázás, kézimunka 

Ujjbáb készítés 

Állat mese 

Bábozás, dramatizálás, mesemondás 

 

Évszakra jellemző zöldség, termés 

 

Gyümölcs, zöldség termés 

Megnevezése, felismerése, tapintás, íz illat alapján. 

Mit lehet belőle készíteni 

Vitamin tál 

Kompót, saláta ivólé 

Hangszer 

Díszek, játékok 

Eleségek, ékszerek, képek 

nyomatok, ajándékok 

Meghívott vendég hangszert készít. 

Termések hangjai 

Összeütögetés 

Súrolás, húzogatás 

Zenekar alakítás 

Fújás (síp) 

Mese -vers 

 


