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TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA:  

 Saját, szűkebb természeti környezetünk megismerése, felfedezése 

 A településen élő hagyományok megőrzése, ezen hagyományok áthelyezése az óvodai 

életbe 

 Szűkebb környezetünk, településünk környezetvédelméhez és megóvásához 

kapcsolódó szokások alakítása 

 Családokkal való szoros együttműködés kialakítása 

TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA:  

 A hagyományok tiszteletére nevelés, a szüretelés munkafolyamatának, a helyi 

szokások megismertetése 

 Környezettudatos magatartás kialakítása 

TEVÉKENYSÉG FELADATA: A szőlő feldolgozási folyamatának, a szürethez kapcsolódó 

szokások, hagyományok megismerése,  

TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT KOROSZTÁLY/ÉVFOLYAM: 3-7 éves korosztály 

TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA: 1 hét 

TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A HELYI NEVELÉSI PROGRAMHOZ,  HELYI 

TANTERVHEZ:  

 Környező világ tevékeny megismerése 

 Óvoda hagyományai  

A szüret időpontja a néphagyomány szerint valamilyen jeles naphoz kötődött- Szent Mihály 

nap: szeptember 29. Vidékünkön az október a szüretelés időszaka. 

A szüreti szokásokhoz hozzátartozik az evés-ivás, szüreti felvonulás és a bál. Településünkön 

is régi hagyományai vannak a Szüreti bálnak, Szüreti fesztiválnak. Ez egy máig is élő 

hagyomány, mely még nagyon sok család életében a mai napig is jelen van. 
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TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA  A KOMPETENCIA ALAPÚ 

PROGRAMCSOMAGHOZ:  

 Tűz  téma 

 Játék-érzelem –erkölcs kompetenciaterület  

TEVÉKENYSÉG MÓDSZEREI: beszélgetés, kísérletezés, gyakorlás, felfedezés, bemutatás 

TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI KERETEI/JAVASOLT HELYSZÍNEI: 

A tevékenység helyszínei: óvodai csoportszoba, óvoda udvara, szőlőskert 

Szervezeti keretek: mikro-csoportos, páros 

TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI: a csoportszoba felszerelési tárgyai, a szüret eszközei  
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1. SZÁMÚ TEVÉKENYSÉG: „Teli a kiskosár” - szüret 

IDŐPONTJA: 2009. szeptember 28 -  október 2. 

CÉLJA:  

 A munka folyamatának, a szokásoknak a megismerése 

 A szőlőnövény élőhelyének bemutatása 

 Hagyományok tiszteletére nevelés 

 A természet értékeinek megóvása 

 

FELADATA:  

 A munkafolyamatok során figyeljünk egymásra, nehogy 

balesetet okozzunk 

 A szőlő, mint növény megfigyelése, a fürtök 

összehasonlítása (szín – méret - forma). Nagyságbeli 

megállapítások 

 Szókincsfejlesztés: a szüretelés eszközeinek és 

fogalmainak neve 

 Szüretelésben való aktív részvétel 

 A tevékenység során vegyék észre a természet 

szépségeit 

 

MEGELŐZŐ 

TEVÉKENYSÉG: 

 

 Szüreteléssel kapcsolatos képek, hagyományos tárgyak, 

kellékek gyűjtése. Beszélgetés 

 Szüreteljünk! – sarok berendezése 

 

FELAJÁNLOTT 

TEVÉKENYSÉGEK: 
 Eljutás a szőlőskertbe (gyalog, autóval…) 

 A szőlőskert megismerése, bejárása. (Egyéb növények: 

gyümölcsfák, zöldségek) 

 Kis csoportokban (vödrökkel, kosarakkal) a felnőttek és 

a gyerekek a szőlőfürtöket összegyűjtik 

 Összehasonlítások megfigyeltetése, megfogalmazása 

(szí – méret – forma) 

 Szőlő kóstolása 

 Munka közben énekelgetés, mondókázgatás 

 Présház megismerése (berendezés, munkaeszközök) 

 Beszélgetés a szőlősgazdával 
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FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

I. szint 

 

II. szint 

 

III. szint 

 

Értelmi 

 

Vizuális- és taktilis 

észlelés fejlesztése 

a szőlőfürtök 

kosárba 

gyűjtésével. (szín – 

méret – forma)  

 

 

 

 

 

 

 

Szociális 

Aktív részvétel a 

szőlőszüretben. 

Pozitív érzelmek 

felismertetése a 

tevékenység során. 

 

 

 

 

 

 

Kommunikációs 
Szókincsfejlesztés 

(tőke, must, kosár, 

hordó, pince, 

daráló) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ízérzékelés 

fejlesztése a szőlő 

kóstolgatásával.  

Az összehasonlítás 

képességének 

gyakorlása a 

különböző színű és 

méretű fürtök 

megfigyelésekor. 

 

Közösségi érzés 

formálása az 

együttműködés 

gyakorlásával a 

tevékenység során. 

 

 

 

Szókincsfejlesztés 

(prés, metszőolló, 

dugó) 

Relációk: kisebb – 

nagyobb, 

alacsonyabb – 

magasabb 

 

 

 

 

 

 

Ok – okozati 

összefüggések 

meglátása  

 

 

 

 

 

Az egymásra 

figyelés 

képességének 

fejlesztése. 

Énkép formálása az 

önálló tevékenység 

során kapott pozitív 

visszajelzéssel. 

 

Felnőttekkel való 

kommunikáció 

során megfelelő 

megszólítás. 

Az élmények 

hatására kérdések 

megfogalmazása. 

Szókincsfejlesztés 

(lopó, kaccs, lugas, 

forr a must…) 

 

 



 7 

Testi 
A nagymozgás, a 

mozgáskoordináció 

fejlesztése a 

szüretelés során. 

 

Finommozgás, 

szem – kéz 

koordináció 

fejlesztése a fürtök 

válogatásakor, 

kosárba 

gyűjtésekor. 

 

Állóképesség 

fejlesztése a kitartó 

gyaloglással. 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

 

Beszélgetés, bemutatás, megfigyelés, gyakorlás 

 

Szervezeti keret: csoport 

Munkaforma: csoport 

ESZKÖZÖK Kényelmes ruha a szüreteléshez, vödrök, kosarak, metszőolló, 

képek, kis prés, kis hordó, fényképezőgép 

 

VÁRT EREDMÉNYEK Ismerjék meg a szüretelés helyi hagyományait, meséljenek róla 

 

 

 

 

1. ábra, Szüretelünk 
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2. ábra, Szüretelünk-2. 

 

 

 

 

3. ábra, Hogyan is kell? 
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4. ábra, Szüretelünk-3. 

 

 

 

 

5. ábra, Szüretelnek a kicsik 

 

 

 



 10 

 

 

6. ábra, Milyen hosszú fürt! 

 

 

7. ábra, Teli a kiskosár 



 11 

 

8. ábra, Hordóba kerül a must 
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2. SZÁMÚ TEVÉKENYSÉG: „Csurog a hegy leve”- szőlő préselése, 

mustkészítés 

IDŐPONTJA: 2009. szeptember 28.- október 2. 

CÉLJA:  

 Szociális képességek fejlesztése a higiénés szokások és 

a környezet megóvásának alakításával 

 Az értelmi képességek fejlesztése: mennyiségi és 

nagyságbeli viszonyításokkal, megosztott figyelemmel 

 Verbális képességek fejlesztése szókincsbővítéssel 

 Testi képességek fejlesztése nagy – és finommozgással 

 Munka megszerettetése 

FELADATA:  

 A szőlő feldolgozásához szükséges eszközök 

bemutatása 

 A darálás és a préselés, mint tevékenység bemutatása 

 Tapasztalatszerzés biztosítása a darálásról, préselésről 

 A mustkészítésben való aktív részvétel 

 Ok – okozati összefüggések keresése a 

munkafolyamatok során 

 Szókincsbővítés: új fogalmak megismerése 

 Matematikai tartalmak biztosítása 

 Felfedezések, kísérletezés biztosítása 

 Összehasonlítások végzése szín, forma, nagyság, súly 

szerint 

 Tapasztalatok megfogalmazása, az új kifejezések helyes 

alkalmazása 

 A munka végzése közben nagy- és finommozgások 

gyakorlása (pl.: darálás, öntés, szemezgetés, 

nyomkodás…) 

 

MEGELŐZŐ 

TEVÉKENYSÉG: 

 

 

 

 

 

 

 Beszélgetés – szüreti élmények felidézése képekről, 

fényképekről 

 Szüretelés a család/családok aktív részvételével 

 Szőlőfürtök, szőlőszemek megfigyelése 

 Kóstolás 

 

FELAJÁNLOTT 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 A gyerekek bevonásával ledaráljuk az előkészített szőlőt 

 A ledarált szőlőt átrakjuk a présbe és lepréseljük. 

Figyeljük a must folyásának útját. (öntés, szűrés) 

 Tapasztalatok gyűjtésének lehetősége megfigyelés, 

kísérlet, felfedezés által 

Szőlőfürt szemezése, nyomkodása 
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FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK: 

I. szint   II. szint III. szint 

Értelmi 

A figyelem, a 

gondolkodás, az 

emlékezet 

fejlesztése 

tapasztalat-

szerzéssel.     

A mustkészítés 

folyamatának 

megfigyelése. 

Számfogalom 

fejlesztése a 

szőlőfürtök 

számosságának 

összehasonlításával, 

a több – kevesebb – 

ugyanannyi 

megállapításával.   

 

Szociális 

A társas magatartás, 

az együttműködési 

képesség fejlesztése 

a közös 

tevékenységek 

során.       

 

Kommunikációs 

Szókincsbővítés, a 

verbális 

kommunikáció, a 

nyelvi 

kifejezőkészség 

fejlesztése az új 

fogalmak 

használatával való 

próbálkozással. 

 

Testi 

A nagymozgás, a 

mozgáskoordináció 

fejlesztése a 

munkafolyamat 

során. 

 

 

 

 

 

 

 

Számlálással. 

 

 

 

Az alkalmazkodás 

fejlesztése és 

gyakorlása a 

közös 

tevékenységek 

során a feladatok 

felosztásával. 

 

- az új fogalmak 

használatának 

gyakorlásával. 

 

 

 

Szem – kéz 

koordináció, 

finommozgás 

fejlesztése a 

szemezéssel, 

nyomkodással, 

 

A gondolkodás, a 

számfogalom 

fejlesztése 

halmazok 

képzésével, a 

különbségek 

számosságának 

megállapításával, 

ítéletalkotással. 

 

 

 

 

Az ellátandó 

feladatok 

megszervezése, az 

együttműködés 

gyakorlása. 

 

 

- az új fogalmak 

összefüggő 

beszédbe épített 

használatával. 

 

 

Szőlődarálással a 

ritmikus 

nagymozgás 

fejlesztése. 

Préseléskor az 

izomzat fejlesztése 
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szőlő rakodásával. 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

 

Beszélgetés, bemutatás, megfigyelés, kísérlet, gyakorlás, 
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felfedezés 

 

Szervezeti keret: csoport 

Munkaforma: csoportos és mikro-csoportos 

ESZKÖZÖK Daráló, prés, műanyag edények, tálak, vödrök, szűrők, poharak, 

kancsók  

 

VÁRT EREDMÉNYEK  

Örömteli tevékenységet jelentsen számukra a szőlő 

feldolgozása és legyenek róla ismereteik 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra, Megnéztük, hogyan készül igaziból 
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10. ábra, Le is kell darálni 

 

 

 

 

11. ábra, Készül a must 
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12. ábra, Jó erősen kell nyomni 

 

 

13. ábra, A mi mustunk piros színű lett 
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14. ábra, Finom lett ez must 

 

 

 

15. ábra, Szemezgetjük 
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16. ábra, Jó sok szőlőszemünk lett 

 

 

 

17. ábra, Így lesz a szőlőszemből must 
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18. ábra, Leszűrjük a mustot 

 

 

 

19. ábra, Hű, de finom lett! 
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3. SZÁMÚ TEVÉKENYSÉG: „Szőlőfürtök, szőlőszem” 

IDŐPONTJA: 2009. szeptember 28 -  október 2. 

CÉLJA  

 A magyar nyelv dallamosságának, ritmusosságának 

megismertetése 

 A gondolkodási műveletek fejlesztése a vers 

bemutatását követő beszélgetés során 

 A vers, mint gyermekirodalmi alkotás megszerettetése 

 

FELADATA  

 Beszélgetés a napsütés élőlényekre gyakorolt hatásáról. 

(Kiemeljük a napsütés szerepét a szőlő növekedésénél, 

érésénél) 

 Fejlesszük figyelmüket, emlékezetüket a vers 

mondogatásával 

 Az új vers bemutatása során a szókincs bővítése 

 Annak érzékeltetése, hogy a szőlő finom, édes ízét 

nemcsak az emberek, hanem a madarak is szeretik 

 

MEGELŐZŐ 

TEVÉKENYSÉG 
 Látogatás egy közeli szőlőskertbe 

 A szőlő ízének, illatának, formájának közvetlen 

megtapasztalása 

 Gyümölcsökkel kapcsolatos versek, mondókák 

mondogatása, dalok éneklése 

 A vershallgatás hagyományának kialakítása 

FELAJÁNLOTT 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 

 Kezdeményezés gyurmázásból,     mondóka 

ismételgetésével 

 Piacos szerepjáték 

 Kóstolgathatunk szőlőt 

 Beszélgetés a gyerekekkel arról, hogy a gyümölcs 

egészséges, vitaminokban és ásványi anyagokban 

gazdag 

 Ismételgessük a verset és a korábban tanult, témához 

kapcsolódó verseket, mondókákat, énekeket 

 Gyümölcs- vagy szőlősaláta készítése 
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FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

I. szint 

 

II. szint III. szint 

Értelmi 

 

A figyelem és az 

emlékezet 

fejlesztése a vers 

hangulatának 

átélésével, 

meghallgatással. 

 

 

Szociális 

 

Az érzelmek, a 

motiváció 

fejlesztése a vers 

meghallgatásával 

 

Kommunikációs 

Szókincsbővítés 

A beszédmegértés 

fejlesztése a vers 

bemutatását 

megelőző 

beszélgetésekkel. 

Testi 

A nagymozgások 

fejlesztése a 

madarak 

mozgásának 

utánzásával. 

 

A figyelem és az 

emlékezet 

fejlesztése a vers 

hangulati 

megélésével, 

ismételgetésével. 

 

 

- a vers 

megélésével, 

mondogatásával. 

 

 

Szókincsbővítés 

- versmondogatással 

 

 

 

A nagymozgások, a 

mozgáskoordináció 

fejlesztése az egész 

test mozgatásával. 

 

A figyelem és az 

emlékezet 

fejlesztése az 

irodalmi élmény 

többszöri 

megélésével, 

önálló 

előadással. 

- a vers 

megélésével, 

önálló 

versmondással. 

 

 

Szókincsbővítés 

- a vers önálló 

előadásával 

 

 

 

- csuklóból 

indított apró 

mozdulatokkal. 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Bemutatás, beszélgetés, megfigyelés 

Szervezeti keret: csoport 

Munkaforma: mikro-csoport, csoport 

ESZKÖZÖK Gyurma, gyurmatábla, gyümölcsök, tálak, szerepjáték kellékei 

(Kosár, kötény, stb…)  

VÁRT EREDMÉNYEK  A vers megkedvelése, mondogatása 
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20. ábra, Mondjuk a mondókát…. 

 

 

 

 

 

21. ábra, Közben figyelünk az óvónénire… 
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22. ábra, És számolunk is egy kicsit 

 

 

 

 

23. ábra, Szét is tudjuk válogatni 

 

4. SZÁMÚ TEVÉKENYSÉG: Lipem – lopom a szőlőt” 
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IDŐPONTJA: 2009. szeptember 28 - október 2. 

CÉLJA  

 Élményszerzés 

 Egyenletes lüktetés fejlesztése járás közben 

 Térérzékelés fejlesztése körforma alakítással 

 Zenei képességek fejlesztése 

 Szabálytudat alakítása 

 Az éneklés megszerettetése, harmonikus mozgás 

kialakítása 

 

FELADATA  

 A körjátékban a szereplők feladatainak megismertetése 

 A dalos játék bemutatása 

 Tiszta éneklés 

 Szókincsbővítés (csősz, csőszködik, furkós bot) 

 

MEGELŐZŐ 

TEVÉKENYSÉG 
 A dalos játékhoz szükséges eszközök beszerzése 

 Beszélgetés a csősz munkájáról 

 Városi Szüreti Fesztiválon való részvétel (családok) 

FELAJÁNLOTT 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

 

 

 Dalos játékok játszása 

 Séta a szőlőskertben 

 Piacos játék 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

I. szint 

Értelmi 

Egyenletes 

lüktetés 

gyakorlása 

Hallásfejlesztés a 

dalos játék 

együtténeklésével 

Körforma 

kialakítása álló 

helyzetben 

 

Szociális 
Közösségi érzés 

fejlesztése: 

együttjátszás 

élményének 

biztosítása 

A tulajdon 

tisztelete (erkölcsi 

érzék fejlesztése) 

Kivárás 

 

 

Kommunikációs 

II. szint 

 

Hallásfejlesztés: 

halk – hangos 

gyakorlása 

Szabálytudat 

alakítása 

Körforma 

megtartása 

 

 

 

 

 

- a szerepek 

felvállalásával 

 

Türelem 

 

 

 

 

 

 

A népi kifejezések 

III. szint 

 

Hallásfejlesztés: 

dallambújtatás 

Tiszta éneklés 

Gyors 

visszarendeződés a 

körformába 

 

 

 

 

 

 

- önálló 

szerepfelosztással 

(baráti 

kapcsolatok) 

 

Alkalmazkodás 

 

 

 

 

A megismert 
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Hagyományok 

ápolása 

 

 

 

Testi 
Állóképesség 

fejlesztése 

Mozgásfejlesztés 

 

 

 

 

megismerése 

 

 

 

 

Egyensúlyérzék 

fejlesztése 

Mozgáskoordináció 

fejlesztése 

Térérzékelés (kívül 

– belül) 

kifejezések 

beépülése a 

szókincsbe 

 

 

Harmonikus 

mozgás 

Térérzékelés 

(irányok) 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Bemutatás, gyakorlás 

Szervezeti keret: csoport 

Munkaforma: csoport 

 

ESZKÖZÖK Kalap, bot, kiskosár, stilizált gyümölcsök 

 

VÁRT EREDMÉNYEK  

Szívesen énekeljék és játsszák a tanult dalos játékot 

 

 

 

24. ábra, Az öreg csősz 
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25. ábra, Elaludt az öreg csősz 

 

 

 

26. ábra, Itt is elaludt a csősz 
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27. ábra, Szalad a csősz a szőlőlopók után 
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5. SZÁMÚ TEVÉKENYSÉG: „Száron csüngő palota, gyöngyszem mindegyik 

szoba” - gyurmázás 

IDŐPONTJA: 2009. szeptember 28 - október 2. 

CÉLJA  

 A tapintásos észlelés és a finommozgás fejlesztése 

 Térlátás fejlesztése 

 

FELADATA  

 A gyurmázás alaptechnikáinak gyakorlása (Gömbölyítés, 

sodrás) 

 Az ujjmozgások finomítása a szőlőszemek 

gömbölyítésével 

 Kompozíciókészség fejlesztése 

MEGELŐZŐ 

TEVÉKENYSÉGEK 
 A gyurmázás technikájának gyakorlása 

 Szőlő kóstolása, tapintása, szaglása 

 Szőlő szüret 

FELAJÁNLOTT 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 Boltos szerepjáték 

 Babaszobai játék 

 Szőlősaláta készítése 

 Mondókák, versek mondogatása, dalok énekelgetése 

 Szőlőszemek, szőlőfürtök készítése színes só-liszt 

gyurmából 

 Kiállítás szervezése az elkészült munkákból-egymás 

munkájának megtekintése 
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FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

I. szint 

 

II. szint 

 

III. szint 

 

Értelmi 
A vizuális 

percepció 

fejlesztése 

gömbölyű forma 

létrehozásával 

 

Szociális 

A társas 

kapcsolatok, az 

érzelmek 

fejlesztése az 

együtt 

tevékenykedés 

során a másik 

munkája iránti 

érdeklődés 

felkeltésével. 

 

 

 

Kommunikációs 
Szókincsbővítés, a 

beszédértés 

fejlesztése az új 

kifejezések 

használatával 

(gömbölyű, 

gömbölyítés) 

 

 

Testi 

A finommotoros 

mozgás 

fejlesztése a 

gömbölyítő 

mozdulatokkal. 

 

 

- gömbölyítéssel a 

szőlőfürtforma 

kialakításával 

 

 

 

 

 

- elismerésével 

 

 

 

 

 

- az új kifejezések 

mondatba foglalásával 

 

 

- az ujjak finomabb 

használatával 

 

A 

keresztcsatornák 

fejlesztése 

gömbölyítéssel, 

síkban és térben 

történő alkotással 

 

 

 

 

 

- motiválás a 

másik 

munkájának 

értékelésére, 

vélemény 

kikérésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- az elképzelések 

megvalósításának 

megfogalmazásáv

al 

 

 

- a szőlőfürt 

formájának 

kialakításával 

MÓDSZEREK/SZERVÉ

SI MÓD 

Megfigyelés, bemutatás, gyakorlás 

Szervezeti keret: mikro – csoport 

Munkaforma: mikro-csoport 

ESZKÖZÖK Gyurma, gyurmatábla, só – liszt gyurma, színezéshez festék, 

szőlő kosárban  
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VÁRT EREDMÉNYEK  A gyerekek többsége szőlőfürtöt készít a hét 

folyamán 

 Mindennapi tevékenységeikbe beépül a megismert 

technika 

 Tapasztalatokat szereznek a különböző anyagokról 

(pl.: gyurma, só – liszt gyurma, homok, agyag …) 

 

 

28. ábra, Gömbölyítem, kerekítem… 

 

 

29. ábra, Gömbölyítem, kerekítem- 2. 
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30. ábra, Milyen szépek lettek 

 

 

 

31. ábra, Papírból is tudunk szőlőfürtöt készíteni 
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6. SZÁMÚ TEVÉKENYSÉG: „Sok szemével mosolyog, ha megnyomod, 

kicsurog” - ujjnyomat 

IDŐPONTJA: 2009. szeptember 28 -  október 2. 

CÉLJA  

 A gyerekek szerezzenek ismeretet a szőlő tulajdonságairól 

(szí – méret – forma – íz) 

 Taktilis és finommozgás fejlesztése 

 A rajzi képzetek forma- és színvilágának fejlesztése 

 

FELADATA  

 Az ujjnyomat technikájának ismételt gyakorlása 

 A rajzlapon való tájékozódás gyakorlása 

 Színek neveinek gyakorlása azonosítással, megnevezéssel 

 Összehasonlítások (szín – forma – méret) 

MEGELŐZŐ 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Beszélgetés a Nap melegének hatásáról a növényekre. 

Hogyan érlelődik a szőlő? 

 Látogatás egy szőlőskertbe 

 Szüret – közvetlen tapasztalatszerzés 

 A szőlőről, szüretről és a Napról szóló mondókák, dalok 

mondogatása, énekelgetése 

FELAJÁNLOTT 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 Szőlőről, szőlőskertről, szüretről szóló képek, általunk 

készített fényképek segítségével beszélgetés 

 Babakonyhai játék 

 Kosárba helyezett szőlőfürtök tanulmányozás céljából 

 Ujjnyomat készítés lehetőségének biztosítása 

 Mondókázás, énekelgetés 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, 

SZINTEK 

I. szint 

 

Értelmi 
A vizuális észlelés, az 

alak- és 

formaállandóság 

fejlesztése 

Színek 

megkülönböztetésének 

gyakoroltatása a szőlő 

megfigyelésével. 

Figyelemfejlesztés 

 

 

 

 

 

 

 

II. szint 

 

 

A taktilis érzék 

fejlesztése a szőlő 

letapogatásával és 

az ujjnyomat 

készítésével. 

A szőlő 

kóstolgatásával az 

ízérzékelés 

fejlesztése 

Színfelismerés 

 

 

 

III. szint 

 

Az emlékezet 

fejlesztése a 

szőlőskertben tett 

látogatás 

felidézésével. 

Mondókák, dalok 

szövegének, 

dallamának 

felidézése 

Ok – okozati 

összefüggések 

meglátásának 

fejlesztése (a 
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Szociális 
Örömteli ábrázoló 

tevékenység 

megtapasztalása 

 

 

 

 

Kommunikációs 

Szókincsfejlesztés 

(gyümölcs neve, 

eszközök nevei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testi 
Finommozgás 

fejlesztése a 

szőlőfürtök, 

szőlőszemek 

válogatásával, 

rakosgatásával 

 

 

 

Önbizalom 

fejlesztése 

sikerélményhez 

juttatással 

 

 

- cselekvések 

megnevezése, 

színek 

 

 

 

 

- szem – kéz 

koordináció 

fejlesztése 

napsütés hatása a 

gyümölcsök 

fejlődésére) 

 

Pozitív énkép 

formálása az 

önállóan elvégzett 

tevékenység pozitív 

visszajelzésével 

 

Élmények 

felidézésével 

mondatalkotási 

készség fejlesztése 

Szókincs, beszéd- 

és ritmusfejlesztés 

a mondókák, dalok 

gyakorlásával. 

Mozgáskoordináció 

fejlesztése az 

ujjnyomat 

készítésével 

MÓDSZEREK/ 

SZERVÉSI MÓD 

 

Beszélgetés, megfigyelés, gyakorlás 

Szervezeti keret: mikro – csoport 

Munkaforma: mikro- csoport 

 

ESZKÖZÖK Szőlőfürtök (többféle színű) kosárban, terítő, kötény, rajzlap, 

ujjfesték, törlőkendő   

 

VÁRT EREDMÉNYEK Alkalmazzák szívesen a megtanult technikát 
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32. ábra, Kerekítem, gömbölyítem 

 

 

 

 

33. ábra, Az elkészült alkotások 
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34. ábra, Az ujjunkat is használjuk 

 

 

 

35. ábra, Én már nagyon tudom 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

AJÁNLÁS: 

 Mondókák, versek, mesék:  

 Elmentem én a szőlőbe… 

 Megérett a szőlő… 

 M. Simon Katalin: Ősz 

 Takáts Gyula: Szüreti vers 

 Csanádi Imre: Szüretes 

 Kormos István: Kerek esztendő 

 Kányádi Sándor: Eljött a szüret 

 Elmúlt a nyár, itt az ősz… 

 Október, ber,ber,ber… 

 Gál Sándor: Szüret 

 Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack (népmese) 

 Weöres Sándor: Kert 

 Találós kérdések, szólások, közmondások 

 Fejlesztőjátékok 

 Csőszjáték 

 Hídjáték 

 Gyűjtsünk szőlőt 

 Gyűjts! 

 Madárijesztős játék 
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 Zenére tánclépések 

 Ének-zene, dalosjáték: 

 Szőlőhegyen… 

 Érik a szőlő… 

 Ettem szőlőt… 

 Kimenék a szőlőhegyre( moldvai csángó népi dallam) 

 Lopják az úr szőlőjét…(fogócska) 

 Egy kis kertet kertelék… 

 A szőlősi hegyoldalba… 

 Szőlőpásztor játék 

 A kállói szőlőben.. 

A témahét olyan tevékenységekre épül, melyek lehetővé teszik a településen élő 

hagyományok megőrzését, beépítését az óvodai élet tevékenységformáiba. A közvetlen 

környezet megismerése, a hagyományok ápolása, a környezet óvása fontos a gyermekek 

életében. A témahét egyrészt olyan tevékenységeket tartalmaz, mely megmutatja a 

gyermekeknek a szőlő feldolgozásának folyamatát, másrészt pedig az óvodai élet 

tevékenységrendszerében megismerteti a gyerekeket különböző kézműves technikákkal, 

mondókákkal, versekkel és dalos játékokkal. A téma feldolgozása során előtérbe kerül a  

társas magatartás, az együttműködési képesség fejlesztése a közös tevékenységekben.       

 

TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK:  

 Csőszkunyhó készítése az óvoda udvarán 

 Madárijesztő készítése 

 A szüreti hangulat elmélyítése érdekében az óvoda udvarán – ha a lehetőségek 

adottak- egy szüreti „pavilon” felállítása, feldíszítése 
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 Szüreti mulatság- lehetőség szerint élő zenével- rendezése az óvoda udvarán a szülők 

közreműködésével 

  A földvári viselet felelevenítése 

 Szüreti virtuskodás szervezése 

TAPASZTALATOK: 

A szüreti hét és a héten végzett tevékenységek sok örömet és élményt nyújtottak 

mindannyiunk számára.  

A ma felnövő gyerekeknek csak kis része találkozik a szőlőtermesztés, a szőlő 

feldolgozásának fortélyaival, folyamatával. Sokan csak az üzletekből ismeri a szőlőt, ezért 

is tartjuk nagyon fontosnak, hogy a termőhelytől kezdve minden folyamatot, minden 

tevékenységet megismerjenek. Azáltal, hogy mindezt megtapasztalhatták, átélhették, 

személyes élményeik által mély benyomást keltett bennük a hét. A közös szüretelés, 

kóstolgatás, játékok, mustkészítés, kirándulás közösségi érzéseiket is nagyban fejlesztette.  

A szülőkkel való beszélgetés során is kiderült, hogy nagy élményt nyújtott az egész hét a 

gyerekek számára. 

 

 

36. ábra, A Földvári Borházban is jártunk 


