
Projekt
Téma:

Farsang
Csoport Pillangó.     Vegyes életszervezésű

Időkeret 2010. február 01. – 19.

Kapcsolatok Szülők, SZMSZ. Iskola, 

Munkaformák Kooperatív csoportmunka (alapcsoportok),  páros munka,  frontális munka, 
(közös dal, tánc), egyéni munka

Feltételek Tárgyi, anyagi eszközök.

A projekt célja: Farsangi hagyományok fel elevenítése, szociális képességek fejlesztése, 
társas kapcsolatok, verbális, vizuális, testi, értelmi képességek fejlesztése.

Előkészítés: Tervezés. Szülői értekezlet. Feladat megbeszélése. Heti terv. Gyűjtőmunka 
– család bevonása. Élményszerzés. Zene, mese, vers. 

Szervezési 
feladatok:

Közös tevékenységek szervezése, szülők bevonása – bálszervezés. Képek, 
filmek,  könyvek  –  népi  mesterségek.  Séta  a  tájházhoz.  Fánk  sütés 
megszervezése.

1. hét
A hét célja, feladata Ráhangolódás a farsangra. Ismerkedés a farsangi hagyományokkal, más 

országok    szokásaival.  Ismerkedés népi mesterségekkel. Tapasztalatok 
gyűjtése.

Tevékenységek Beszélgetés, képnézegetés, zenehallgatás, látogatások, séták.

2. hét
A hét célja, feladata Eszközök, jelmezek dekorációk elkészítése- vizuális, értelmi, érzelmi, testi 

fejlesztés. Dalok, táncok, rigmusok, versek tanulása.

Tevékenységek Hangszerek,  álarcok,  maszkok,  dekorációk  elkészítése.  Farsangi  versek, 
dalok, táncok gyakorlása.

3. hét
A hét célja, feladata A tél elűzése maskarákkal, álarcokkal. Mulatozás, mókázás. Megismerkedés 

a fánk sütés módjával.

Tevékenységek Farsangi jelmezbál a szülőkkel, iskolásokkal közösen. A farsang farkán fánk 
sütése az óvodában. Mulatság az általunk készített álarcokban.            A 
fánk elfogyasztása.

4. hét
A hét célja, feladata



Tevékenységek

Képességek 
fejlesztése

szociális értelmi verbális testi

Társas 
kapcsolatok – 
játék, tánc, 
viselkedésformák 
szokásismeret. 
neveltségi szint.

Kognitív 
(megismerő) 
szféra. 
Érzékszervi 
percepció.

Nyelvhasználat, 
kommunikáció.

Nagymozgás, 
finommozgás

Összegzés
A FARSANG PROJEKTÜNKKEL elértük és megvalósítottuk kitűzött 
céljainkat. A gyerekek örömmel, élvezettel vettek részt a különböző 
tevékenységekben. Az általuk készített álarcokat, jelmezeket, bohócot 
lelkesen használták, majd vitték haza. Az iskolával szervezett közös 
program mindenki megelégedésére jól működött. A szülők gyermekeikkel 
együtt báloztak, a vállalt feladatokat elvégezték. A gyerekek 
megismerkedhettek a farsang jellegzetes süteményének elkészítésének 
módjával. Egy közös vidám óvodai farsangzárás keretében ehették a finom, 
illatos fánkot. 
A gyerekek és a szülők véleménye alapján elmondhatjuk, hogy egy 
tartalmas, sokoldalú és hangulatos három hetet zárhattunk.


