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  Az én heti projekttémám a földrészek állatai volt. A 

gyermekekkel az első napon kerékpárral 

ellátogattunk a Körösvölgyi Látogatóközpont és 

Állatparkba, ahol különböző vadállatokkal 

ismerkedhettünk meg. 

Az állatokról sok érdekességet tanultunk, mint 

például azt, hogy melyik királyunkhoz köthető a 

holló, és, hogy a mosómedve miről kapta a nevét. 

Megtanultuk mi az, hogy emlősállat, ragadozó, 

növényevő, hidegvérűállat, azt hogy mi a különbség a 

háziállat és a vadállat között. Megnéztük térképen az 

egyes állatok élőhelyét is. 



  

A hétfői napon sok gyermek hozott könyvet, 

térképet, plüssállatot. Beszélgető kör 

alkalmával megismerkedünk ezekkel a 

tárgyakkal. A gyermekek a könyvek iránti 

nagy érdeklődésre való tekintettel könyvtárat 

nyitottak Lara vezetésével, és itt megnézhették 

egymás könyveit. 

Majd pedig az egyes állatokat elhelyeztük egy nagy 

térképen az élőhelyük szerint és eközben megismertük 

a kontinensek neveit: Európa, Ázsia, Ausztrália, Afrika, 

Amerika, Antarktisz. 



  

Miután megnéztük, hogy az egyes állatfajták hol élnek, kedden 

építettünk egy világi állatparkot. Egy lepedőn a kontinensek 

voltak megrajzolva, mi pedig a térkép segítségével megbeszéltük, 

hogy a lepedőn melyik kontinenst hogy hívják, és hogy a mi 

gumiállatainkat hol helyezzük el. 



  Az állatpark építése közben 

meghallgattuk Saint-Saëns: Az állatok 

farsangja - A kakukk az erdő mélyén 

műrészletét. 

 

Origami madarat készítettünk. Közösen 

hajtogattuk, és minden gyermek a saját madarát 

készíthette el, és úgy díszítette ki, ahogy azt ő 

szerette volna. 



  

A szerdai napon egy új játékot tanultunk, mégpedig a barkohbát. Kezdetben nehezen 

értettük hogyan is kell kérdezni, de a sok gyakorlásnak köszönhetően nagyon ügyes 

kérdezők lettünk. Már tudjuk, hogy az állatok élőhelyére, és tulajdonságaira kell kíváncsinak 

lennünk, és így tudjuk megfejteni, hogy a társunk melyik állatra gondolt.  

Barkochba játék szabálya: Legalább ketten 

kellenek ehhez a szójátékhoz, de akár többen is 

játszhatják. Az egyik játékos gondol egy állatra, 

amit a többinek ki kell találnia kérdések 

segítségével. A játékosok az állat tulajdonságaira 

kérdeznek rá, az, aki pedig gondolt az állatra 

igen, nem, vagy esetleg a nem tudom választ 

adhatja. A játék élvezetén kívül lényeges 

szempont, hogy végül ki találja ki a megoldást, 

mert a következő körben ő fog gondolni.  
 

Agyagtömbből állatokat 

formáztunk. 

Közösen állatos társasjátékot is 

készítettünk. 



  A csütörtöki napon, azaz a projekt záró napján 

megmutattuk, hogy milyen ismereteket, 

tapasztalatokat szereztünk a hét során.  

 

 

 

 

A gyermekek ismét felhasználták az építkezésük 

során a kontinenses lepedőt, ezen elhelyezték az 

állatokat, körberakták fakockákkal a 

kontinenseket. 

Már olyan ügyesek voltunk, hogy nem 

csak a térképen és a lepedőn tudtuk 

elhelyezni az állatokat, de már 

földgömbön is. 

Majd pedig a kontinensek 

„vaktérképén” is elhelyeztük az 

állatokat. 



 Ha már ennyire ügyesek voltunk és ilyen sok 

helyen meg tudtuk mutatni hol laknak az 

általunk megismert állatok, akkor 

játszottunk egy újfajta barkohbát. 

A játék kicsit másként: Alapvetően a barkochba játékra épül, de, itt minden 

gyermek hátára fel van tűzve ziherejsztűvel egy állat képe, és a többiektől kell 

kérdeznie az állat tulajdonságait, élőhelyét stb., és így kell kitalálnia melyik 

állat képe van a hátán, tehát melyik állat ő. Majd pedig a különböző állatok 

fel vannak tűntetve a kontinenseken (azok, amiknek a képe a hátukon 

találhatók meg), így meg kell találnia, hogy ő hol is lakik, tehát össze kell 

párosítania a képet és „saját magát”. 

 


