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A csodálatos halfogás (Lk 5,1-11)
2021. szeptember 1. – október 3. (23 nap)
Jeles napok, hívószavak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szeptember 1.: az óvodai év első napja
szeptember 8.: Kisboldogasszony (Szűz Mária születésnapja)
szeptember 18.: a takarítás (szemétszedés) világnapja
szeptember 22.: európai autómentes nap
szeptember 29.: Szent Mihály arkangyal – Mihály-napi vásár
szeptember 30.: a népmese napja
október 1.: a zene világnapja
halászat, horgászat
hajó
apostolok

Játék
HALÁSZAT, HORGÁSZAT

•

•

•
•

Horgászós játék I.
• Játék boltban kapható, saját készítésű, gyerekekkel közösen készített horgászós
játékkal.
• A halakon lehetnek számképek vagy pöttyök, amivel összehasonlítjuk őket.
Horgászós játék II.
• A gyermekek körben ülnek, kezüket térdük fölött nyújtva tartják.
• Egyikük a horgász, aki körbe megy, és sorba simogatja a „halacskákat”, vagyis a
kezeket, miközben mondja: „Horgászok, horgászok, kis halacskák hol vagytok?”
• Az utolsó szótagnál valakinek a kezére igyekszik ütni.
• Ha sikerült halat fognia, helyet cserélnek, ha nem, akkor folytatódik a játék.
Halászos szerepjáték.
• Horgászbottal, hálóval, dobozból készített hajóval stb.
Lufi halászat.
• Lufik (halak) dobálása, átadása kendők (halászhálók) segítségével.

HAJÓ

•
•
•
•

•
•

Vizező asztal használata.
A homokozóban tavak, folyók készítése.
• A folyókon botok, csónakok úsztatása.
Mit visz a kishajó?
• Egy lefedett kosárban különféle tárgyakat helyezünk el és a gyerekeknek
tapogatással kell rájönniük, mi az.
Mit visz a kishajó pl. „k” hanggal?
• A gyerekek olyan tárgyakat hoznak a képzeletbeli kishajóra, ami ilyen hanggal
kezdődik. Pl. kefe, kalap, (gumi) kacsa, (játék) kutya.
• Vagy akár fejben is játszhatjuk, valós tárgyak nélkül.
Vízen úszó kishajó vitorlájának fújása.
Mit hozott a hajó?
• Azt mondjuk, hogy „Megjött a hajó.”
• A gyerekek kérdezik, hogy „Kit hozott?”
• Erre válaszként körbe írjuk az adott tárgyat, élőlényt, személyt. (Pl. „Hozott valakit, aki
lány, barna és rövid a haja, sárga-fehér csíkos szoknya van rajta.”)
• Aki kitalálta, következőnek vezetheti ő a játékot.
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•

•

•

Szálljunk be!
• Egy széket, sámlit (bárkát) puha szivacsra, szőnyegre helyezünk.
• A gyerekek próbáljanak meg annyian felülni, felállni a székre, ahányan csak tudnak.
• Annál többen tudnak beszállni, minél inkább együttműködnek, mint az apostolok.
Gyere velem!
• A gyerekek körben állnak arccal befelé.
• Egy gyerek a körön kívül jár, megérinti valakinek a vállát, kezet fognak és azt mondja
neki, hogy „Gyere velem hajókázni!”
• Ekkor a kört ellentétes irányban megkerülik és az állhat vissza a körbe, aki előbb ér
oda.
• Aki kint marad, az lesz a hívogató a következő körben.
• Nehezíthető azzal a játék, hogy azt mondja a hívogató, hogy „Gyere velem hajókázni
a tóra/tengerre/óceánra!” Ekkor egyszer/kétszer/háromszor kell megkerülnie a kört
mindkettőjüknek.
Kapd el az evezőt!
• A gyerekek körben állnak.
• Az egyikük a kör közepén áll és egy botot (evezőt) tart úgy, hogy annak egyik vége a
földön van, a másikat egy ujjával tartja.
• Valakinek mondja a nevét és elengedi a botot. Akit szólítottak, annak el kell kapnia az
evezőt és ő engedheti el következőnek.
• Ha nem kapta el, akkor valamilyen büntető feladat (pl. 5 guggolás) után engedheti el ő
az evezőt.

APOSTOLOK

•

•
•

•

•

Tenyértorony
• 3-6 gyerek körben áll. Az első előre nyújtja a jobb kezét, majd a tőle jobbra álló ráteszi
a saját jobb kezét és így tovább. Utána jönnek a bal kezek.
• Amikor minden kéz egymáson van, akkor a legalsó a torony tetejére teszi a jobb
kezét. Utána a következő is így jár el. És így tovább.
Hívogató I.
• Egy gyerek a többiekkel szemben áll és valakit némán, a mutatóujjával magához hív.
• A hívott némán odamegy és helyet cserélnek. Ő lesz az új hívó.
Hívogató II.
• A gyerekek körben állnak, körülöttük sétál egy gyerek.
• Valakinek megkopogtatja a hátát és azt mondja, „Gyere velem halászni!”.
• Mindketten – ellenkező irányban – futva megkerülik a kört és megpróbálnak beállni az
üres helyre.
• Aki kívül maradt, az lesz az új hívogató.
Álljunk fel együtt!
• A gyerekek körben ülnek, előttük egy körbe zárt kötél van.
• Jelre megfogják a kötelet és megpróbálnak úgy felállni mindannyian, hogy csak a
kötélbe kapaszkodnak.
Mindenki befér
• Összeteszünk néhány széket (hajó lesz belőle), amire felállnak a gyerekek.
• A székekből elveszünk egyet, kettőt stb.
• A lényeg, hogy az összes gyerek (apostol) fent maradjon (a hajón).

VÁSÁR

•

Vásár rendezése a kifogott halakból.
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Verselés, mesélés
HALÁSZAT, HORGÁSZAT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A halász fia (magyar népmese)
A halleány (orosz népmese)
A kerek kő (magyar népmese)
A kincs (magyar népmese)
A kis hal hálája (magyar népmese)
Az aranyhal (magyar népmese)
Az aranytulipán (magyar népese)
Az öreg halász és a felesége (magyar népmese)
Jankalovics (magyar népmese)
Gazdag Erzsi: A pisztráng és a patak (magyar műmese)
Gazdag Erzsi: Hol lakik a halacska (vers)
Gazdag Erzsi: Part alatt (vers)
Kormos István: Az aranyhalacska és a csuka (verses mese)
Zsitkov, Todor: Az icike-picike halacska (orosz műmese)

HAJÓ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az aranypálca (magyar népmese)
Berg Judit: Rumini könyvek
Döbrentey Ildikó: A hajómanó meséje (magyar műmese)
Gryllus Vilmos: Tibi király, meg a ladik (magyar műmese)
Sarkadi Ágnes: Az óceánjáró (magyar műmese)
Stevenson, Robert Louis: Hajós-játék (vers)
Szutyejev, Vlagyimir: A kis hajó
Tordon Ákos: Papírhajó
Varró Dániel: Pali kalóz (vers)
Wolf, Tony: Az óriási fapapucs (Mesél az erdő)

VÁSÁR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Furulyás Palkó (magyar népmese)
Fekete Csaba: Nagy vásár volt (vers)
Kányádi Sándor: Elment Péter (vers)
Kormos István: Várás (vers)
Móra Ferenc: Véges-végig csupa bolt (magyar műmese)
Tamkó Sirató Károly: Kongóbolt (vers)
Tordon Ákos: Macskabolt (magyar műmese)
T. Nagy Sándor: Mókavásár (vers)
Osváth Erzsébet: Balambér (vers)
Varsa Zoltán: Félrehallós bolt (vers)
Weöres Sándor: Csimpilimpi, hová mész? (vers)
Weöres Sándor: Táncnóta (vers)
Weöres Sándor: Vásár (vers)

APOSTOLOK

•
•

A meggondolatlan szó (magyar népmese)
A tizenkét varjú (magyar népese)
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Munka jellegű tevékenységek
HALÁSZAT, HORGÁSZAT

•

Segítségadás az akvárium gondozásában, a halak etetésében.

HAJÓ

•

Rendrakás a takarítás napja alkalmából – a fedélzet felmosása, a hajóraktár rendberakása.

VÁSÁR

•

Készülés a vásárra (hajós, halas alkotások).

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
HALÁSZAT, HORGÁSZAT

•

•
•

A vak karmester
• Kapcsolódás a következő projekthez a Száraz tónak nedves partján dallal.
• Egy bekötött szemű gyerek áll a kör közepén, kezében karmesteri pálca.
• Amikor int, a gyerekek elkezdenek énekelni és a kör elindul az egyik irányba.
• Amikor a karmester felemeli a pálcáját, abbahagyják az éneket és megállnak.
• A karmester odamegy valakihez és megböki. Az illetőnek el kell énekelnie az előbbi
éneket, a karmester pedig megpróbálja kitalálni, hogy ki énekel. Ha sikerült, szerepet
cserélnek.
Saint-Saens, Camille: Akvárium
Schubert, Franz: A pisztráng

HAJÓ

•

•

•
•
•
•
•

Megy a hajó a Dunán
Megy a hajó a Dunán, rajta ül a kapitány,
Nézi, nézi a vizet, forgatja a kereket.
Megy a hajó a Dunán, lemaradt a kapitány.
Kiabál, trombitál, de a hajó meg nem áll.
Evezünk a Balatonban
Evezünk a Balatonban,
Ki is kötünk Badacsonyban,
De ha közben jön a hullám,
Elsodorja a vitorlám
Ültem ringó kis ladikon
Strauss, Johann: Kék Duna keringő
Hej, Dunáról fúj a szél
Tisza partján mandulafa virágzik
Által mennék én a Tiszán ladikon

VÁSÁR

•
•

Hej, a sályi piacon, piacon (énekes játék)
Én elmentem a vásárba (zenehallgatás)
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Mozgás
HALÁSZAT, HORGÁSZAT

•

•

Halászfogó.
• Két fogó indul útnak egyszerre, kézen fogva.
• Akit megérintenek, hozzájuk kapcsolódik.
• Gyakorlatlanabbaknál érdemes szétválasztani a gyerekeket, ha már négyen
összekapaszkodtak.
Piranhák a vízben.
• Rengeteg labdát (piranha) szétszórunk a teremben.
• Ha valamelyik gyerekhez hozzáér akár csak a lábával is, annak valamilyen feladatot
kell végrehajtania. (Pl. öt guggolás.)
• Az óvónők folyamatosan dobálják, gurítják a labdákat a gyerekek felé.

HAJÓ

•

•

•

•

Kövesd a vezérhajót!
• A gyerekek (kis hajók) karkörzéssel futnak szabadon a székek (bóják) között.
• Amikor a játékvezető (vezérhajó) megáll a kijelölt helyen (kiköt a parton), a többiek is
megállnak a nekik kijelölt helyen.
• Dobszóra/fényjelzésre (viharjelzés) megállnak (lehorgonyoznak) ott, ahol vannak.
Motorcsónak.
• Az óvónő gégecsövet forgat a feje fölött a levegőben a szél hangját imitálva.
• A gyerekek (vitorlások) magasba – összetett tenyérrel – tett kézzel.
• Amikor eláll a szél, a gyerekek belépnek egy hulahopp karikába (motorcsónakba) és
azzal futnak tovább.
• Tapsra a gyerekek megállnak (mert befagyott a víz).
Elkap a kalóz.
• Egy-két gyerek a kijelölt vonalon (kikötő) sétál, a többi gyerek (matróz) megpróbál
átjutni egy másik helyre (kincses szigetre).
• Akit elkapnak a fogók, maga is azzá válik. (Vagy szerepet cserélnek.)
Bóják körüli futógyakorlatok, futójátékok.

VÁSÁR

•

•

Almát vennék.
• A gyerekek szabadon futnak.
• „Almát vennék” kiáltásra leguggolnak és átkarolják a térdüket.
• „Halat vennék” kiáltásra hasra fekszenek, karjaikat testükhöz szorítják, fejüket
felemelik és tátognak.
• „Kalácsot vennék” kiáltásra hárman megfogják egymás kezét és körben járnak.
• Közben egy valódi vagy képzeletbeli kosárba „berakjuk az árut”, vagyis megérintjük a
gyerekeket az egyes helyzetekben. Ekkor tovább futhatnak.
Paradicsomok a kosárba.
• Hulahopp karikába kell bedobni babzsákokat.
• Pl. a sárga a narancs, a piros az alma, a zöld a karalábé.

APOSTOLOK

•

Hívogató III.
• A gyerekek körben állnak és az óvónő feldob egy labdát, majd mondja az egyik
gyerek nevét.
• Ő odafut és elkapja, majd olyan magasra dobja, amennyire csak tudja. Közben
valamelyik társa nevét mondja.
• Ő lesz a következő elkapó.

7

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
HALÁSZAT, HORGÁSZAT

•
•

Akvárium készítése különféle technikákkal.
Hal készítése különféle technikákkal.

HAJÓ

•
•
•

Óriási halászhajó készítése kartondobozból közösen.
Tavas terepasztal készítése különféle technikákkal.
Hajó készítése különféle technikákkal.
A külső világ tevékeny megismerése

HALÁSZAT, HORGÁSZAT

•
•
•
•
•
•

A halászat, horgászat, mint foglalkozás, sport.
A halak élete és környezete: mozgás, táplálkozás, szaporodás.
A hal étkezésben betöltött szerepe. Ízlelés, szaglás, halpikkely tapintása.
Akvárium a csoportban.
Halastó meglátogatása (pl. az autómentes világnapon), környezetének megfigyelése.
• A környezetszennyezés említése a takarítás világnapján.
Halmazalkotás halak formája, színe, mérete, formája alapján.
• Ezek megszámlálása, sorminta készítése belőlük.
• Kisebb-nagyobb-ugyanakkora összehasonlítása.

HAJÓ
• Hajókirándulás a csoporttal, vagy csónakok megfigyelése a közeli tavon, folyón.
• A hajó felépítése: orr, fedélzet, utastér, raktér stb.
• Emberi és gépi erővel hajtott vízi járművek csoportosítása.
APOSTOLOK

•

12 db tárgy (pl. kisautók, kockák, kavicsok) vagy a gyerekek megszámlálása, hozzáadás és
elvétel, párba állítás, hármas-négyes csoportokba állítás.

Hitre nevelés
HALÁSZAT, HORGÁSZAT, HAJÓ

•
•

A csodálatos halfogás története (Lk 5,1-11)
• Tanítás: Jézus szavát hittel hallgatni, hinni neki
• Tanítás: Jézus csodákat művelt és most is művel – azért, mert szeret minket
Motivációként eljátszani a történet annak előzetes ismerete nélkül.
• Székek körberakásával bárkát építünk.
• Valamilyen textilt használunk halászhálóként, továbbá szükségünk lesz még, Jézust
ábrázoló bábra és halakra.
• Amikor az óvónő felmutatja Jézust, akkor a dajka halakat tesz a hálóba, amikor pedig
Jézus jelenléte nélkül halásznak a gyerekek, nem fognak semmit.

APOSTOLOK

•
•

A mi feladatunk is, hogy halászok legyünk – vagyis jópéldával megmutassuk másoknak,
hogy miért jó kereszténynek lenni.
Tanítványnak lenni: odafigyelni Jézus szavára
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A jerikói vak (Mk 10, 46-52)
2021. október 4-31. (20 nap)
Jeles napok, hívószavak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

október 4.: Assisi Szent Ferenc (a környezetvédők védőszentje)
október 4.: az állatok világnapja
október 5.: a pedagógusok világnapja
október 6.: nemzeti gyásznap (az aradi vértanúk kivégzése)
október 15.: a kézmosás világnapja
október 15.: a szüret kezdetétnek napja
október 23.: nemzeti ünnep (1956-os forradalom kitörése)
október 24.: az origami világnapja
október 31.: a téli időszámítás kezdete
vakság, fogyatékosság, gyengeségek-erősségek
építkezés (Jerikó kapcsán)
egészség, betegség, emberi test

Játék
VAKSÁG, FOGYATÉKOSSÁG, GYENGESÉGEK-ERŐSSÉGEK

•

•
•
•
•

Bekötött szemmel kell megkeresni/megnevezni a hang forrását.
• Pl. egy másik gyerek tapsol, topog a csoportszobában.
• Pl. eldugunk a szobában egy ketyegő órát.
• Pl. fel kell ismerni két üvegpohár összekoccintását, papír összegyűrését, két kocka
összeütését.
A csoport körben áll, egy társuknak be van kötve a szeme.
• Mindenki arra irányítja kézzel, amerre szeretné.
• Vigyázniuk kell rá, neki pedig meg kell bíznia bennük, hogy vigyáznak rá.
Bekötött szemmel, tapogatással tárgyak, szaglással élelmiszerek felismerése.
Bekötött szemű társ vezetése akadálypályán.
Kanalas
• A gyerekek körben járnak.
• Középen egy bekötött szemű gyerek áll, aki, ha dobbant a lábával, megáll a kör.
• A kezében lévő fakanállal megbök valakit és azt mondja, „Hm”. Erre a megbökött is
azt mondja, hogy „Hm”. Ezt szükség esetén (különféle hangszíneken) addig ismétlik,
míg a bekötött szemű rá nem jön, hogy kit bökött meg.

ÉPÍTKEZÉS

•

•
•

Tégla adogatás
• A gyerekek körben állnak és egy-két babzsákot (téglát) adogatnak körbe.
• Közben énekelnek, mondókáznak.
• Amikor véget ér az ének, mondóka, akkor akinél a babzsák maradt, valamilyen
feladatot hajt végre. (Pl. körbe fut az udvaron, ötöt ugrik, mond két állatnevet)
Közösen építünk várat úgy, hogy egyszerre egy gyerek tehet hozzá egy építőelemet.
• Az is lehet cél, hogy minél hosszabb épületet építsünk belőle.
• Nagyobb építőelemekből bekötött szemmel is építhetnek a gyerekek.
Ugyanazt az építményt készítjük el (pl. kórház, vár) különféle anyagokból.
• Pl. homok, műanyag pohár, tojástartó, gyurma, mosdószivacs, műanyag edények,
papírdobozok
12

•
•
•

Ház, vár építése kartondobozokból, amiket a gyerekek díszíthetnek is, majd belebújhatnak.
• Kinevezhetjük orvosi rendelőnek, kórháznak, mentőállomásnak is.
Papírra rajzolt elemek és építőkockák kombinálása építkezés során.
• Pl. folyó rajz fölé híd építése Lego-ból.
Terepasztal készítése
• Magasfalú tálcába öntsünk homokot, köveket.
• Játék építőgépekkel játszhatnak benne a gyerekek.

EGÉSZSÉG, BETEGSÉG, EMBERI TEST

•
•
•

•
•
•

•

•

Orvosos szerepjáték társakkal, felnőttel, játékbabákkal, plüss állatokkal.
Ki tudja messzebbre pöckölni a gombokat (gyógyszereket)?
Bokákat össze!
• A gyerekek sétálnak/futnak egy adott helyen.
• Jelre (pl. 3 könyök; 2 fül) összeállnak csoportokba és összeérintik az említett
testrészeiket.
Tisztálkodással kapcsolatos eszközök (pl. szappantartó, fogkefe, körömkefe) felismerése
tapintással.
A gyerekek körben állnak, és közben nem szólalhatnak meg. Az egyik gyerek fülébe súgunk
egy testrészt, amit finoman meg kell egy pillanatra mozdítania, a többieknek meg ki kell
találniuk, melyik testrész volt az.
Mit szagoltál?
• Üvegekbe, tálkákba tegyünk különféle illatozó anyagokat.
• Pl. csoki, fahéj, citrom, banán, kenyér.
• Játszható úgy is, hogy mindenki megszagolja és utána közösen elmondják, hogy mi
az. De akár úgy is, hogy egy gyerek megszagol egymás után legfeljebb három illatot
és utána lehetőleg sorrendben elmondja, hogy mik voltak azok.
Mit főzünk ma?
• Minden gyerek választ magának egy élelmiszert.
• Történetet mesélünk nekik, ahogy elmentünk a piacra megvenni azokat, feldolgoztuk
az alapanyagot, megfőztük.
• Amikor egy gyerek hallja a saját élelmiszerét, valamilyen előre megbeszélt feladatot
hajt végre.
• A só hallatán mindenkinek egyszerre ugyanazt a feladatot kell megcsinálnia.
Elmegyek a vásárba
• A gyerekek körben ülnek.
• Az első mondja: „Elmegyek a vásárba és veszek tojást.”
• A második mondja: „Elmegyek a vásárba és veszek tojást és sajtot.”
• A harmadik mondja: „Elmegyek a vásárba és veszek tojást, sajtot és zellert.”
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Verselés, mesélés
VAKSÁG, FOGYATÉKOSSÁG, GYENGESÉGEK-ERŐSSÉGEK

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A csúnya királyfi és a szép királykisasszony (magyar népmese)
A hamis vak (magyar népmese)
A süket, a vak és a kopasz (magyar népmese)
A vak király (magyar népmese)
A vakok és az elefánt (hindu népmese)
Pari, a madár (örmény népmese)
Andersen, Hans Christian: A rendíthetetlen ólomkatona (dán műmese)
Andersen, Hans Christian: A rút kiskacsa (dán műmese)
Bartos Erika: Őrangyal (magyar műmesék a fogyatékossági területekről)
Benyovszky Anita: Péterke beszélni fog (magyar műmese)
Becker, Bony: Medve aludni megy (magyar műmese)
Becker, Bony: Medve látogatója (magyar műmese)
Finy Petra: A csodálatos szemüveg (magyar műmese)
Finy Petra: A fehér hercegnő és az aranysárkány (magyar műmese)
Grimm fivérek: A három toll (német műmese)
Maros Krisztina: Egy pöttyös nap (magyar műmese)
Nyilasi Judit: Wan-Wan és a kacagó virágok (magyar műmese)
Szabó Magda: Tündér Lala (magyar műmese)

ÉPÍTKEZÉS

•

•
•
•
•
•
•
•
•

A három kismalac és a farkas (angol népese)
A vityilló (orosz népmese)
Farkas koma háza (magyar népmese)
Mese a három kismalacról (magyar népmese)
Mészöly Miklós: A torony meséje (magyar műmese)
Móra Ferenc: Mindenféle házakról (magyar műmese)
Sztyejev, Vlagyimir: Az ugráló házikó (orosz műmese)
Weöres Sándor: A tündér (vers)
Weöres Sándor: Épül az ország (vers)

EGÉSZSÉG, BETEGSÉG, EMBERI TEST

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az együgyű csizmadia, mint csodadoktor (magyar népmese)
Az égből jött lány (indián népmese)
Hapcimanó (német népmese)
Bódi Ilona: Testrészek (vers)
Csukás István: Makk Marci (verses mese)
Demény Ottó: Doktor bácsi (vers)
Fecske Csaba: Hapci (vers)
Fésűs Éva: Tüsszentős mese (magyar műmese)
Móra Ferenc: A jó orvosság (magyar műmese)
Várkonyi Katalin: Hapci (vers)
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Munka jellegű tevékenységek
VAKSÁG, FOGYATÉKOSSÁG, GYENGESÉGEK-ERŐSSÉGEK

•

Segítségadás társaknak, felnőtteknek – előzékenység.
o Pl. valaki leejt egy játékot, a társa siessen felvenni.

ÉPÍTKEZÉS

•

•

Segítségadás társaknak az építkezésben – pl. a magasabb gyerek az alacsonyabbnak.
A játékok, homok összeszedése, összetakarítása.

EGÉSZSÉG, BETEGSÉG, EMBERI TEST

•

Segítségadás társaknak az öltözködésben.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
VAKSÁG, FOGYATÉKOSSÁG, GYENGESÉGEK-ERŐSSÉGEK

•

•
•

Koszorú, koszorú („találd ki, hogy ki vagyok”)
Hányat kopogok, csettintek, csöngetek, tapsolok, stb?
o Hányadik tapsom volt hangos?
Milyen anyaggal zörgök? (Pl. papír összegyűrése, üveg kocogtatása.)

ÉPÍTKEZÉS

•

•

Dombon áll egy házikó
Dombon áll egy házikó,
házikóban ládikó,
ládikóban kerek tálca,
kerek tálcán öt pogácsa.
Arra járt az egérke,
mind megette ebédre, hammm!
Erdő szélén házikó
Erdő szélén házikó, (kezünkkel háztetőt mutatunk)
ablakában nagyapó. (kezünket a szemünkhöz tesszük, mint aki távolba néz)
Lám egy nyuszi ott robog, (futást utánzunk a kezeinkkel)
az ablakán bekopog. (kopogtatunk)
Kérlek, segíts énrajtam, (kezünket arcunk egyik, majd másik oldalához tesszük)
a vadász a nyomomban. (kezünket úgy tartjuk, mintha puskából lőnénk)
Gyere, nyuszi, sose félj, (kezünkkel hívogató mozdulatokat teszünk)
megleszünk itt kettecskén! (megöleljük és megpusziljuk)

EGÉSZSÉG, BETEGSÉG, EMBERI TEST

•

•

Kézmosás
Evés előtt kezet mosok,
beteg lenni nem akarok,
mert ki piszkos kézzel eszik,
bizony hamar megbetegszik.
Evés előtt kézmosás, egészséges jó szokás!
Áj, báj, kecskeháj
Áj, báj, kecskeháj,
ha meggyógyul,
majd nem fáj!
Áj, báj, kecskeháj,
jól megkenjük,
és nem fáj!
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•
•
•

•
•

•

Árkot ugrott a szúnyog
Gryllus Vilmos: Maszkabál – Orvos
Harkály Márta
Jó napot, jó napot, te öreg nyárfa! (kezek csípőn, meghajlás kétszer)
Jó napot, jó napot, doktor Harkály Márta! (karok magas tartásban hajlítás jobbra-balra)
Mi a baj? Mi a baj? Te öreg nyárfa? (jobb kézzel kopogtatás a bal kézfejen)
Derekam, derekam ezer féreg járja. (kezek csípőn, törzskörzés)
Kip-kop, kip-kop, meggyógyítok minden bajt, (jobb kézzel kopogtatás, kéz emelése)
öreg nyárfa jövő nyárra újra hajt. (bal kar emelése magasba karok lengetése)
Mókuska, mókuska felmászott a fára
Itt a szemem, itt a szám
Itt a szemem, itt a szám, ez meg itt az orrocskám.
Jobbra, balra két karom, forgatom, ha akarom.
Két lábamon megállok, ha akarok, ugrálok.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Akinek a szeme
Akinek a szeme barna, eledele piros alma.
Akinek meg fekete, liliom a tenyere.
Akinek a szeme kék, takarója a nagy ég.
Akinek a szeme zöld, puszta ágyat vet a föld.

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
VAKSÁG, FOGYATÉKOSSÁG, GYENGESÉGEK-ERŐSSÉGEK

•

Kendővel letakart síkidom kitapogatása, majd forma lerajzolása.
• Bármely játékot, eszközt is eldughatjuk a kendő alá.

ÉPÍTKEZÉS

•

•

Építkezés gyurmából és fogpiszkálóból.
Gipsz, mint építőanyag használata – gipsz kiöntés, kész darabok festése.

EGÉSZSÉG, BETEGSÉG, EMBERI TEST

•

•
•

•
•
•
•

Saját test, arc lerajzolása tükörből.
o Akár társ is lerajzolhatja a tükörre filctollal.
Papírra rajzolt fej hajának vágása, az ollóhasználat gyakorlása.
Egymás körbe rajzolása óriási papíron.
• Saját kézfej, lábfej körbe rajzolása.
• Ezekből fantázia minta kialakítása.
• Nyomdázás kézfejjel, lábfejjel.
Alkotás gombokkal (gyógyszerekkel).
Alkotás spatulából.
Nyomdázás gyümölcsökkel, zöldségekkel.
Magok, termések ragasztása.
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Mozgás
VAKSÁG, FOGYATÉKOSSÁG, GYENGESÉGEK-ERŐSSÉGEK

•

•

Sérüléses fogó (fogójáték)
o Számtalan fogójáték játszható így.
o A gyerekek úgy futnak, hogy pl. felemelik az egyik karjukat, mintha sérült lenne.
Bekötött szemmel csörgő labdát rúgni, gurítani, elkapni.

ÉPÍTKEZÉS

•

•

Miből készült? (fogójáték)
o A gyerekek kérdezik, hogy miből készül a várad? Fából vagy vasból?
o A fogó mondja, hogy pl. fából.
o Minden gyereknek meg kell érintenie egy fából lévő tárgyat és akkor van házban.
o A fogó megpróbálja elkapni azt, aki nem talált fából készült eszközt.
Babzsákos játékok – a babzsák a tégla
o Fogójáték babzsákkal a fejen.
o Babzsák adogatása körben, közben éneklés, mondókázás.
 Akinél marad az ének végére a babzsák, valamilyen feladatot hajt végre.
o Babzsák dobása és elkapása párban.
o Téglán járás a mocsárjárás megfelelőjeként.

EGÉSZSÉG, BETEGSÉG, EMBERI TEST

•

•
•

•

•

•

Mágnesfogó (fogójáték)
o Akit megfogott a fogó, azt a testrészét érintve kell tovább futnia fogóként, ahol őt
megérintették.
o Ha megfogott valakit, ő is menekülni fog, de már elengedheti az adott testrészét.
Bármilyen sorversenyt játszhatunk úgy, hogy „Melyik mentőautó ér először oda a beteghez?”
Gyerekorvosos (futójáték)
o A gyerekek össze-vissza futnak a kijelölt területen, majd jelre feladatot kell végezniük.
o „Kézmosás” – megállnak és helyben kézmosást utánoznak.
o „Váróterem” – párt keres magának mindenki, a párok törökülésbe ülnek egymással
szemben és tenyerüket összeütögetik.
o „Vizsgálat” – megállnak és helyben mindenki a hátára fekszik test mellé zárt karokkal.
Sürgősségi mentők (futójáték)
o Páratlan számú gyerek játssza.
o A párok tagjai közül az egyik (orvosi rendelő) terpeszben áll, a másik (beteg) előtte
guggol.
o Az egyedül lévő gyerek szirénázó hangot ad ki, mire minden beteg új kórházat keres
magának.
o Az egyedül lévő gyerek is megpróbál kórházba menni.
o Aki egyedül marad, az a következő sziréna.
Mentőhelikopter (futójáték)
o A gyerekek „Felszállás!” jelre felállnak a guggoló helyzetükből, malomkörzéssel
futnak, majd „Leszállás” jelre visszaguggolnak.
o Úgy is játszhatjuk, hogy karikákba (kórház tetejére) kell beguggolniuk.
Doktor bácsi, mondja meg (fogójáték)
o Kijelölünk egy területet, ahol a fogó (doktor bácsi/néni) tartózkodik.
o A többi gyerek kérdezi: „Doktor bácsi, mondja meg, hogyan menjünk el a kórházba?”
o Ő pedig megmondja, hogy milyen mozgással (pl. magas térdemeléssel, páros lábon
szökdeléssel) kelhetnek át az adott területen.
o Akit elkap, az lesz a következő fogó.
•
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A külső világ tevékeny megismerése
VAKSÁG, FOGYATÉKOSSÁG, GYENGESÉGEK-ERŐSSÉGEK

•

•

•
•

•

Beszélgetés, egymás megfigyelése annak kapcsán, hogy mindannyian különbözünk.
• Kinek mi az erőssége, ügyessége a csoportban?
Beszélgetés a sérülteket segítő eszközökről és arról, hogy mi hogyan segíthetünk
(gyerekként és felnőttként).
• Pl. fehér bot, kerekesszék, Braille-írás, okostelefonok hangos alkalmazásai,
hangoskönyv, mankó, terápiás kutya, jelelés.
• Pl. látássérült kísérése az utcán, felolvasás látássérültnek.
Mozgássérült meghívása a csoportba – vele közös játék, mese.
Sík geometriai alakzatok kitapogatása bekötött szemmel.
• a szögek megszámlálása
• forma kitöltése gyurmával
• gyűjtés és halmazalkotás, ezek megszámlálása
Az őszi elcsendesedett erdő megfigyelése.
• Kiemelten figyeljük meg csukott szemmel a hangokat, szagoljuk meg az avart,
tapintsuk meg a fák kérgét.

ÉPÍTKEZÉS

•

•
•
•
•
•

Beszélgetés a régi, emberi erővel történő építkezésekről és a mai modern gépekről.
• Milyen anyagok kellenek az építkezéshez, milyen szakmák kapcsolódnak hozzá?
• Összekapcsolható az előző témával: az építőanyagok vízen történő szállítása.
Építkezés különféle anyagokból, közben a viszonyszavak gyakorlása.
• Pl. a sárkány a vár mellett van.
Építkezés előre rajzol minta alapján.
Papírtéglák, építőkockák segítségével megmérhetjük a tárgyak hosszúságát, magasságát.
Vagy akár a gyerekek magasságát.
• Előtte megsaccoltatjuk. Pl. „Hány kocka hosszú a játékvillamos?”
Szimmetrikus építmények készítése síkban és térben.
• Az egyik felét előre elkészítjük (pl. Duplo-ból zöld alaptáblán), a másik felét a
gyerekeknek kell befejeznie.
Toronyépítés számolással
• A gyerekek körben haladnak, dobókockát dobnak.
• Ahányat dobtak, annyi építőelemet (pl. Lego) tehet egymásra.
• Készíthetünk hozzá kártyalapokat is, amiken kivonás is van.
• Készíthetünk hozzá papír alapú pályát is, ahol a bábu maga az épített torony.
• Amilyen színre lép valaki, olyat tehet fel az építményére. (Pl. két kéket.)

EGÉSZSÉG, BETEGSÉG, EMBERI TEST

•

Nevezzünk ki gombokat gyógyszereknek.
• Sorminta készítése.
• A gombok megnevezése: kisebb-nagyobb, kerek-ovális, színes-egyszínű, kétlyukúnégylyukú stb.
• Rendezzük halmazokba ezek szerint.
• Rajzoljunk mintát (pl. hullámvonal) papírra – a gyerekek rakják ki gombokkal.
• Sorakoztassunk egymás mellé ugyanannyi gombot (de különböző méretűt) több
sorban. Melyik sor hosszabb? Miért?
• Kinek sikerül a legmagasabb tornyot építeni belőlük?
• Rajzoljunk körbe egy papíron különféle méretű gombokat elszórtan. A gyerekek
egészítsék ki a rajzot saját ötleteik alapján.
• Tapsolj, dobbants stb. annyit, ahány gombot látsz!
• Csukott szemmel gombok számlálása.
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•

Fáslik hosszának összehasonlítása, mérése.
• Gyógyszeres dobozok alakjának, méretének összehasonlítása.
• Toronyépítés a dobozokból.
• A megszokottnál jobban hívjuk fel a figyelmet a higiénés szokások fontosságára.
• Páros és páratlan testrészeink felsorolása.
• Magasság és súly mérése, összehasonlítása.
• Halmazokba rendeződés szemszín, hajszín, hajhossz stb. alapján
• Az egészséges étkezés fontossága.
• Gyümölcssaláta készítése és elfogyasztása közösen.
• Zöldségek (pl. brokkoli, karfiol) kóstolása nyersen.
• Halmazalkotás egészséges és egészségtelen ételek képeinek felhasználásával.
• Gyümölcs aszalása és elfogyasztása.
• Gyümölcscentrifuga használata, gyümölcslé elfogyasztása.
• Kompót, lekvár készítése kevés cukorral.
• Fűszernövények gyűjtése, szárítása.
• Számlálás, halmazalkotás, sorminta készítés magokkal, termésekkel.
• Tej felhasználása: puding készítése, joghurt készítése radiátoron.
• A testmozgás fontossága.
• Látogatás a közeli gyógyszertárba, mentőállomásra.
• Gyermekorvos, védőnő, fogorvos meghívása a csoportba.
• Szemezgetés
• A gyerekeket osszuk egyenlő csoportokra.
• Minden csoport kapjon ugyanannyi szemes termést összekeverve.
• Pl. bab, lencse, rizs.
• Válogassák ki és beszélgessünk róluk.

Hitre nevelés
VAKSÁG, FOGYATÉKOSSÁG, GYENGESÉGEK-ERŐSSÉGEK

•

A jerikói vak története (Mk 10, 46-52)
• Tanítás: Jézusban bízni
• Tanítás: kitartónak lenni
• Tanítás: Jézus akkor is velünk van, ha egészségesek vagyunk, de akkor is, amikor
betegek.

ÉPÍTKEZÉS

•

•

A bolond homokra épített (ének)
Jerikó bemutatása képekben.

EGÉSZSÉG, BETEGSÉG, EMBERI TEST

•

•
•

A lelki táplálék is fontos.
• Ezt kapjuk Istentől az imádságban, a templomban és azoknak a szavában, akik
szeretnek minket.
• Ez a templom, ez a tornya (ének)
• Szólnak a harangok a toronyban (ének)
Hálaadás a testrészekért.
• Pl. Köszönöm, Uram, hogy az egészséges lábaim elvittek a játszótérre.
Hálaadás azért, aki enni ad nekünk.
• Az étkezés előtti és utáni ima kiemelt szerepet kap.
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A kenyérszaporítás (Jn 6,1-15)
2021. november 1-28. (19 nap)
Jeles napok, hívószavak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

november1.: mindenszentek napja
november 2.: halottak napja
november 4.: nemzeti gyásznap (az 1956-os forradalom leverése)
november 5.: Szent Imre (a magyar ifjúság védőszentje)
november 11.: Szent Márton (a koldusok védőszentje) – Márton nap
november 13.: a magyar szentek és boldogok emléknapja
november 15.: a magyar népdal és népköltészet hetének kezdete
november 19.: Árpád-házi Szent Erzsébet (a szeretet védőszentje)
november 20.: a gyermekjogok világnapja
november 22.: a magyar közoktatás napja
november 22.: Szent Cecília (a zene védőszentje)
november 28.: advent első vasárnapja
kenyér
jószívűség
libák, lámpás

Játék
KENYÉR

•

•
•
•
•

Cipódobálás a pékségben
• Az mehet át a vonalon (be a pékségbe), aki elkapta a babzsákot/labdát (cipót).
• A gyerekek egy oszlopban sorakoznak, velük szemben egy gyerek.
• Ő dobja az elsőnek a babzsákot.
• Ha elkapta, belép a pékségbe és ő dobja a cipót a következő gyereknek.
• Ha nem kapja el, újra lehet dobni.
Só-liszt gyurma péksüteményekkel pékes szerepjáték.
Lisztben, búzadarában, búzaszemek között különféle játékok megkeresése.
• Ecsettel söprögetik, mint a régészek.
Rajzolás ujjal, bottal átszitált lisztbe, búzadarába.
Terepasztal készítése búzaszemekkel.
• Munkagépeket, állatokat rakhatunk bele egy magas peremű tálcába.

JÓSZÍVŰSÉG

•

•

Ajándék készítése egymásnak, szülőknek.
Adok neked egy…
• Körben ülünk.
• A játékvezető azt mondja, hogy „Adok nektek egy ceruzát.”
• Erre mindenki úgy csinál, mintha rajzolna.
• Az óvónő azt mondja, hogy „Adok nektek egy ceruzát és egy rágógumit.”
• Erre mindenki úgy csinál, mintha rajzolna és közben rágózna.
• És így tovább.
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LIBÁK, LÁMPÁS

•

•
•
•
•

Párnacsata. (A párna libatollal volt régen töltve.)
Karmester játékok.
A gyerekek (libák) akkor és olyan hangerővel gágognak, ahogyan a játékvezető (karmester)
mutatja.
Vagy annyit kell gágogni, amennyit a játékvezető tapsol.
• Vagy annyit tapsolni, amennyit gágog.
Olyan tempóban járni, ahogyan a játékvezető gágog.

A külső világ tevékeny megismerése
KENYÉR

•

•
•
•

•
•
•

•

•

Látogatás a közeli pékségbe.
Látogatás kemencés házban, udvarban.
Kenyér, kifli, zsömle, perec, kalács sütése
Só-liszt gyurma péksüteményekkel boltos játék.
• Áru és pénz megszámlálása.
• Páros és páratlan darabok összehasonlítása.
• Hozzáadás és elvonás gyakorlása a péksüteményekkel és a pénzzel.
Az étkezés szerepének kiemelése a többi élőlénynél.
• Nekik másra van szükségük, mint kenyérre.
• Madáretető készítése, az etetés megkezdése a hónap végén.
Búzacsíra kóstolása.
A kovász működésének megfigyelése.
• Egy üvegbe frissen feletetett kovászt töltünk és megnézzük, ahogy órákkal később
megemelkedik a szintje, vagy esetleg ki is fut az edényből.
• Az üvegen jelöljük meg filctollal, hogy honnan indult.
Az élesztős kenyér penészesedésének megfigyelése.
• Tegyünk lezárható nejlon tasakba egy szelet kenyeret.
• Esetleg be is nedvesíthetjük kicsit, hogy hamarabb látszódjon az eredmény.
• Figyeljük meg, hogy hogyan „virágzik” ki rajta a penész.
Beszélgetés a többi gabonaféléről.

LIBÁK, LÁMPÁS

•

•
•

Beszélgetés a libák szerepéről és életmódjukról.
• Tolluk, tojásuk, májuk és húsuk is felhasználható.
• Madár: csőre van, tojást rak, toll fedi a testét, szárnya van.
Lámpás felvonulás.
Márton napi népszokások megismerése.
• Sütemény kettétörése, újbor megkóstolása, mezőgazdasági munkák lezárása, liba
levágása, időjárás jóslás, állatok beterelése.

24

Verselés, mesélés
KENYÉR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A csuda erejű sár (magyar népmese)
A leleményes béres (magyar népmese)
A só (magyar népmese)
A szilvás gombóc (magyar népmese)
Kukurikú és Kikeriki (magyar népmese)
Mátyás király kenyere (magyar népmese)
Mi van a ládikóban? (magyar népmese)
Rókáné mézes-mákos kalácsa (magyar népmese)
Terülj, terülj, asztalkám (magyar népmese)
Bartos Erika: Szilvás gombóc
Csanádi Imre: Új kenyér (vers)
Kányádi Sándor: A mindennapi kenyér (magyar műmese)
Mikszáth Kálmán: Az elégedetlen fazék (magyar műmese)
Móra Ferenc: A király kenyere (magyar műmese)
Móra Ferenc: Hörcsög gazda, ürge mester
Petrolay Margit: Erdei kalács (magyar műmese)
Tarbay Ede: Cipósütő mondóka (vers)
Tordon Ákos: Ki adja a kenyeret? (magyar műmese)
Weöres Sándor: A liba pék
Weöres Sándor: Csupa fehér
Zelk Zoltán: Egy búzaszem története (magyar műmese)

JÓSZÍVŰSÉG

•
•
•
•
•
•

A jószívű madár (Puerto Rico-i népmese)
A tulipánná változott királyfi (magyar népmese)
Az egynapos király (magyar népmese)
Mátyás király és a jószívű szegényember (magyar népmese)
Ferrero, Bruno: A jószívű óriás (olasz műmese)
Weöres Sándor: Így meg úgy (vers)

LIBÁK, LÁMPÁS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

A kék fényű lámpás (magyar népmese)
A kis lámpa (magyar népmese)
A szántóvető meg a libák (bolgár népmese)
Az aranylúd (magyar népmese)
Dínomdánom lakoma (magyar népmese)
Rókáné foga libacombra vágyik (magyar népmese)
Andersen, Hans Christian: Az öreg utcai lámpás (dán műmese)
Boldizsár Ildikó: Hogyan lett a buta libából okos gúnár? (magyar műmese)
Fazekas Mihály: Ludas Matyi (magyar műmese)
Grimm testvérek: A libák és a róka (német műmese)
Grimm testvérek: Az aranylúd (német műmese)
K. László Szilvia: Lali a lila liba (verses mese)
Kányádi Sándor: Gágogó (vers)
Kolozsvári Grandpierre Emil: Hány lába van a lúdnak? (magyar műmese)
Kopré József: Libák libasorban (vers)
Szabó Lőrinc: Vadliba (vers)
Szekeres Ilona: Pipitér (magyar műmese)
Szutyejev, Vlagyimir: Miféle madár ez? (orosz műmese)
Tolsztoj, Alekszej: Márton lúdja (orosz műmese)
Tordon Ákos: Libasorban (vers)
Vázsonyi Endre: Liba anyó mestersége (magyar műmese)
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
KENYÉR

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Egyedem-begyedem tengertánc
Egyedem-begyedem tengertánc, hajdú sógor, mit kívánsz?
Nem kívánok egyebet, csak egy falat kenyeret.
Szil, szál, szalmaszál, ecki-becki, tengerecki Pál.
Süssünk, süssünk pogácsát,
Süssünk, süssünk pogácsát,
ide veled, liszteszsák!
Hol a tojás, meg a vaj?
Tejfelünk nincs, az is baj.
A kemence meleg már,
belévetjük, ugyebár?
Szita, szita, sűrű szita
Szita, szita, sűrű szita,
ma szitálok, holnap sütök,
neked egy kis cipót sütök.
Megzsírozom, megvajazom,
mégis, mégis neked adom.
Töröm, töröm a mákot
Töröm, töröm a mákot,
sütök vele kalácsot.
Cicuska, macuska
Cicuska, macuska, mit főztél, Katuska?
Kevertem babocskát, sütöttem pampuskát.
Ide raktam, oda raktam, utoljára jól bekaptam.
Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet
Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet.
Sósat, sósat, jó ropogósat.
Aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz.
Csukd be szemed, nyisd ki szád
Csukd be szemed, nyisd ki szád,
adok bele pampuskát.
Ángyom sütött rétest
Ángyom sütött rétest, nem adott belőle,
kivitte a kertbe, rózsás keszkenőbe,
feltette a fára, legények számára.
Süti-süti kis konyha (német népköltés)
Süti-süti kis konyha,
mindkettőnknek korsócska,
mindkettőnknek tányérka,
két legényke jóllakna.
aratódalok hallgatása
A part alatt
Éliás, Tóbiás
Ti csak esztek-isztok
Kiugrott a gombóc a fazékból
Recse, recse, pogácsa
Szita, szita, szolgáló
Süssünk, süssünk valamit
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•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

Nincs szebb madár, mint a lúd
Nincs szebb madár, mint a lúd, nem kell neki gyalogút.
Télbe, nyárba mezítláb, úgy kíméli a csizmát.
Paradicsom, paprika,
Paradicsom, paprika,
Papucsban jár a liba.
Árok partján ül egy liba,
Azt gágogja, hogy taliga.
Gi-gá, gi-gá gúnárom
Gi-gá, gi-gá gúnárom
elveszett a vásáron,
vártam, majd csak hazajön,
s az ablakon beköszön;
de nem jött meg a betyár,
tepsibe való gúnár,
akire jön a három:
keresse meg gúnárom!
Héja, héja, vaslapát
Héja, héja, vaslapát,
ne vidd el a kislibát.
Se anyját, se apját,
csak a liba pásztorát.
Novemberben, Márton napján
Novemberben, Márton napján
Liba gágog, ég a kályhán,
Aki libát nem eszik
Egész évben éhezik.
Gá, gá, gá,
Gá, gá, gá,
megy a liba világgá,
A gazdája nem szereti,
Búzaszemet nem ad neki.
Egyél, libám, egyél már
Siess, libám, begyet rakni
Száz liba egy sorba
A gúnárom elveszett

Munka jellegű tevékenységek.
KENYÉR

•

•
•

Péksütemények készítése.
o Előkészület a kenyér készítéséhez: elpakolás, kézmosás, hozzávalók kimérése.
o Kenyér készítése: összekeverés, dagasztás, hajtogatás, formázás.
o Elpakolás, takarítás a sütés után.
Az asztalok megterítése, az ételek kiosztása különleges szerepet kap ebben az időszakban.
Búza mag, csíranövény átmosása, öntözése.
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•

Lámpás készítése kisebb testvérnek, szülőknek.
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Mozgás
KENYÉR

•

•

•

Zsömle fogó (fogójáték)
A játékot pl. 30 másodpercig játsszuk.
• A játékterületet két (vagy több) egyenlő részre osztjuk.
• Mindkét fogónak (pékek) saját területe (péksége) van.
• A gyerekek (zsömlék) szabadon futhatnak (gurulhatnak) a két térfélen.
• A megfogott gyerek annak a térfélnek a szélén ül le, amelyiken elkapták.
• A végén összehasonlítjuk, hogy ki hány gyereket kapott el.
• Kooperációs játékként is játszható – egy helyre ülnek le a megfogott gyerekek.
Kenyérszerző fogó (fogójáték)
• A gyerekek kezükben labdával/babzsákkal (kenyér) futnak.
• A fogónál nincsen labda.
• Amennyiben elkap valakit, az átadja neki a labdát/babzsákot és ő lesz az új fogó.

JÓSZÍVŰSÉG

•

•

Jégszobros fogó (szabadító fogó)
• A jégkirálylány/jégherceg kergeti a többieket.
• Akit elkap, az helyben kővé dermed.
• A társaik melegszívű, jószívű öleléssel tudják felolvasztani.
Dühöngő (mozgásos szabályjáték)
• A gyerekek szabadon futnak az adott területen, egy-egy vezényszóra különféle
feladatokat kell végrehajtaniuk.
• „Mérges vagyok”: a falnak támasztott tornaszőnyeget ököllel püfölik.
• „Jószívű vagyok”: a szétszórt labdák közül felkap mindenki egyet és egy társával
kicseréli. Közben mondják egymásnak, hogy „Tessék!” és „Köszönöm!”
• „Vidám vagyok”: a gyerekek valamilyen módon szökdelnek pl. hatot.
• „Szomorú vagyok”: a gyerekek megállnak, ahol éppen vannak és törzsdöntéssel előre
hajolnak pl. négyszer (lógatják az orrukat).
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•

•

•

Libakergető (fogójáték)
• A gyerekek (libák) körben állnak, középen áll a libakergető.
• A kör elindul az egyik irányba és közben mondják:
• „Sűrű erdőcske, ritka mezőcske, hess ki liba másé, hess ki liba másé!”
• A vers végén a libák gágogva széjjel futnak és a libakergető megfog közülük egyet.
Az lesz az új libakergető.
Féltek-e a rókától? (fogójáték)
• A gyerekek (libák) a fogóval (rókával) szembe állnak egy nagy területen.
• A róka azt kiáltja, hogy „Féltek-e a rókától?”.
• A gyerekek előre megbeszélik, hogy igennel vagy nemmel válaszolnak majd.
• Ha igen, akkor a róka azt mondja, hogy „Akkor én megyek” és odafut közéjük, elkap
valakit.
• Ha nem, akkor azt mondja a róka, hogy „Akkor gyertek ti!” és a gyerekek
megpróbálnak elfutni mellette, ő pedig elkap valakit.
• Akit elkapott, az lesz az új róka.
Madárfogó (fogójáték)
• A gyerekek szabadon futnak, a fogó pedig megpróbálja őket elkapni.
• Amikor már elég közel ér valakihez a fogó, akkor a menekülő kiálthatja egy madárfaj
nevét. Ekkor a fogó nem foghatja meg, más után kell erednie.
• Ha valakit elkap, az lesz a fogó.
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•

•

•
•
•

Kacsa, kacsa, kacsa, liba
• A gyerekek körben guggolnak.
• Egy gyerek jár körülöttük körbe és sorra megérinti a fejüket: „kacsa, kacsa, kacsa,
kacsa, liba”.
• Akire libát mond, annak el kell kapnia őt – ő megpróbál leguggolni az éppen
felpattanó gyerek helyére.
• Ha nem sikerült elkapni, ő jár körbe következőnek.
A ravasz róka fogója (fogójáték)
• A gyerekek csukott szemmel körben guggolnak.
• Az óvónő kijelöl egy gyereket érintéssel fogónak (rókának).
• A gyerekek háromszor kérdezik: „Ki vagy, te ravasz róka?”
• A fogó csak harmadjára mondja: „Én vagyok az.”
• És ekkor hirtelen kergetni kezdi őket.
• A következő fogót az jelölheti ki, akit elkaptak.
Libasorban járás.
Kukoricán járás, hogy ne legyünk lúdtalpasak.
Jön a sas! (mozgásos szabályjáték)
• A gyerekek (kis libák) szabadon futnak.
• „Jön a sas!” felkiáltásra a pedagógushoz szaladnak.
• Ha elmúlik a veszél, tovább mehetnek.
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

KENYÉR

•

•
•

Péksütemények készítése különféle technikákkal.
• Só-liszt gyurma, gyurma, homok stb.
Liszt, búzadara, gabonaszemek ragasztása, terményképek készítése.
Fonás.

LIBÁK, LÁMPÁS

•

•
•
•

Liba készítése különféle technikákkal.
Lámpás készítése különféle technikákkal.
Nyaklánc fűzése libagége tésztából.
Rajzolás tintába mártott libatollal.
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Hitre nevelés
KENYÉR

•

•

•

•

A kenyérszaporítás (Jn 6,1-15)
• Tanítás: Jézus szereti az embereket és nem akarja, hogy éhezzenek.
• Tanítás: a mi közbenjárásunkat, jószívűségünket is felhasználja Jézus abban, hogy
csodát tegyen. (Nem ülhetünk ölbe tett kézzel.)
A történet eljátszása.
• A gyerekekkel kirándulni megyünk, de úgy pakoljuk be a gyümölcsöt, hogy ne vegyék
észre.
• Vigyünk magunkkal egy Jézus bábot.
• Menet közben már meséljük a gyerekeknek, hogy Jézus után is nagyon sokat
gyalogoltak az emberek, hogy meghallgassák a tanításait és a betegeket
meggyógyítsa.
• Mondjuk el a legfőbb tanítást: a legfontosabb, hogy szeressük egymást.
• Amikor letelepszünk, húzzuk az időt kicsit, hogy valaki hiányolja az ételt.
• Ekkor mutassunk fel egy darab almát és kérdezzük meg a gyerekeket, hogy mit
csináljunk.
• Valószínűleg felvetik azt az ötletet, hogy vágjuk annyi darabra, ahányan vagyunk.
• Ekkor ezt tegyük meg, majd állítsuk középre a Jézus bábot.
• Kezdjük el osztani az előttük felvágott almát, azonban már vegyük elő a titokban
magunkkal hozottat is és abból is adjunk.
• Amíg a gyerekek esznek, mondjuk el nekik a bibliai történetet.
• A végén adjunk hálát Jézusnak, hogy van mit ennünk ma is.
Mondjuk el, hogyan kerül az étel a tányérra és mindezekért imádságban adjunk hálát.
• Azért van mit ennie a gyerekeknek, mert a szüleik megdolgoznak azért a pénzért,
amiből megvásárolhatják az élelmiszereket.
• Van, aki ezt megfőzi. (Óvodai szakács, szülők.)
• Van, aki a boltban, piacon árulja a hozzávalókat.
• Van, aki előállítja az élelmiszereket. Nővényt termeszt, állatot tenyészt, feldolgozza a
hozzávalókat.
• A növényeket és állatokat Isten teremtette azért, hogy legyen mit ennünk.
Szent Erzsébet története
• tanítás: jószívűsége, a gyengébbekre való odafigyelése miatt avatták szentté.
• tanítás: a betegek, elesettek ápolása feladatunk.
• A rózsa legenda elmesélése.
• Annak elmesélése, hogyan épített kórházat és ápolta ő maga a betegeket.

LIBÁK, LÁMPÁS

•

Szent Márton története
• tanítás: őt is jószívűsége és a másokra való odafigyelése miatt avatták szentté.
• Annak elmesélése, hogyan vágta ketté köpenyét, hogy odaadja a koldusnak.
• A liba legenda elmesélése.

ADVENT

•
•
•

Adventi koszorú előkészítése.
Beszélgetés a várakozásról, a közelgő ünnepről.
Jótékonysági, gyűjtési lehetőség kiválasztása.
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Jézus születése (Lk 2,1-7)
2021. november 29. – 2022. január 2. (20 nap)
Jeles napok, hívószavak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

december 5.: advent második vasárnapja
december 6.: Szent Miklós (a görögkatolikus egyház védőszentje) – Mikulás
december 8.: Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
december 12.: advent harmadik vasárnapja
december 13.: Szent Lúcia (a szembetegek védőszentje) – Luca-nap
december 19.: advent negyedik vasárnapja
december 21.: téli napforduló
december 24-26.: szenteste, karácsony
december 26.: a Szent Család vasárnapja
december 28.: aprószentek napja
december 31.: Szent Szilveszter (a papnövendékek védőszentje) – szilveszter napja
január 1.: újév napja
január 1.: a béke világnapja
január 1.: Szűz Mária istenanyaságának napja
kis Jézus, karácsony
család
Szent Miklós

Játék
KIS JÉZUS, KARÁCSONY

•

•

•

Báránybunda dobálás
• A gyerekek (pásztorok) körben állnak és babzsákot (báránybundát) dobnak
egymásnak.
• Aki leejti vagy rosszul dobja, annak testhelyzetet kell változtatnia és úgy folytatni a
játékot. Ha a következő babzsákot elkapja, akkor eggyel jobb testhelyzetbe kerül.
• A testhelyzetek sorrendje: egy lábon állás, féltérden állás, páros térdelés, hason
fekvés, háton fekvés.
A bölcsek és a pásztorok is keresték a Kisdedet I.
• A játékvezető mutat egy tárgyat a társainak (pl. egy bizonyos kisautó).
• Mindenki kimegy a csoportból, a játékvezető pedig leteszi a tárgyat egy nehezen
észrevehető helyre. (De nem dugja el.)
• A többiek bejönnek és hátratett kézzel, csöndesen keresik. Ha valaki megtalálta, a
játékvezető fülébe súgja, hogy hol van és utána leül a szőnyegre, székre.
• A bölcsek és a pásztorok is keresték a Kisdedet II.
• A hunyó középen guggol becsukott szemmel. A gyerekek körben járnak és mondják:
„Az erdőben jártunk-keltünk, egy gyereket elvesztettünk. Mondd meg, XY, mondd
meg nekünk, ki az, aki nincsen velünk!”
• A játékvezető rámutat egy gyerekre, aki elbújik.
• A hunyó körülnéz és ki kell találnia, hogy ki nincs ott a társai közül.
• Ha eltalálta, szerepet cserélnek.
Kisbaba ringatása.
• Két felnőtt megfogja a takaró két-két sarkát úgy, hogy egy gyereket ringatnak benne.
• Azt is érdemes kipróbálni, hogy egy gyerek ráfekszik egy takaróra, majd a csoport
tagjai mindannyian megfogják a takaró szélét és közösen felemelik, ringatják.
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•

Karácsonyi szimbólumok.
• A többiek elé áll négy (vagy több) gyerek és választanak maguknak egy-egy
szimbólumot. (Pl. csengő, csillagszóró, csillag, gyertya, jászol.) Ezt elmondják a
többieknek.
• Felállnak egymás mellé és a többi gyereknek meg kell őket nevezniük.
• A sorrendet olykor felcserélik maguk között.

CSALÁD

•

Babaház készítése, használata.
• Berendezés módosítása az otthoni elhelyezkedésnek megfelelően.
• Családtagok elhelyezése benne, játék velük.
• Családi szerepjátékra biztatás.
• Állatkert építése – benne állatcsaládok kialakítása.
• Hozzanak be a gyerekek otthonról egy-egy olyan tárgyat, ami jellemzi valamelyik
családtagjukat.
• Pl. cumi, nyakkendő, pipa, kötőtű.
• Tapogatással találjátok ki, hogy mi az.
• Beszélgetés a tárgyakról, használatukról.

SZENT MIKLÓS

•

Pakolj a puttonyba!
• A gyerekek egy sorban állnak a csoportszobában. A sor elején egy karika vagy egy
zsák van.
• Az utolsó gyerek elfut valamilyen tárgyért a szobában, majd átadja a következőnek.
• Sorban adogatják előre, mígnem az előshöz ér és ő bedobja a karikába vagy zsákba.
• Ekkor futhat előre az utolsó gyerek. Most már ő lesz az első, aki a zsákba, karikába
teszi a játékot.
• Utánozd a Mikulást!
• A gyerekek szabadon mozognak és a különféle jelzőknek megfelelően mozognak.
• Pl. láttam egy futó Mikulást; lassú Mikulást, ugrándozó Mikulást, vidám Mikulást.
• Párkereső
• A gyerekek létszámát elosztjuk kettővel és ennyi féle piros tárgyat teszünk bele egy
zsákba. Mindegyikből kettőt.
• Pl. piros kisautó, kocka, sapka, szalvéta.
• Amennyiben páratlanul vannak, akkor lesz egy páratlan tárgy is.
• A gyerekek körben ülnek, szemük becsukva, kezüket a hátuk mögé teszik.
• Mindenkinek a kezébe teszünk egy tárgyat.
• Megadott jelre kinyithatják a szemüket és meg kell keresniük a párjukat.
• Nyalóka, csoki, cukorka.
• Körben ülünk és az egyik irányba elkezdjük mondani a három szót.
• Első gyerek: „nyalóka”; második gyerek: „csoki”; harmadik gyerek: „cukorka”.
• A negyedik gyerek újra kezdi: „nyalóka”. És így tovább.
• Nehezíthetjük azzal, hogy labdát gurítunk a gyerekeknek és mindig az a következő,
akinél van a labda.
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Verselés, mesélés
KIS JÉZUS, KARÁCSONY

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A kovács leánya (magyar népmese)
Ady Endre: Kis, karácsonyi ének (vers)
Andersen, Hans Christian: A fenyőfa (dán műmese)
Andersen, Hans Christian: Két gyertya (dán műmese)
B. Radó Lili: Három fenyő (magyar műmese)
Bartos Erika: Sünkarácsony (magyar műmese)
Boldizsár Ildikó: Állatkerti karácsony (magyar műmese)
Devecsery László: Cinegekarácsony (magyar műmese)
Donászy Magda: Karácsonyvárás (verses mese)
Gáli József: Mese a gőgös csillagokról (magyar műmese)
Kádár Annamária: Karácsonymese (magyar műmese)
Mentovics Éva: Ballag a karácsony (vers)
Mentovics Éva: Mióta van csillag a karácsonyfa csúcsán? (magyar műmese)
Sarkady Ágnes: Karácsony a kiserdőben (magyar műmese)
Szász Imre: A csavargó csillag (magyar műmese)
Szecsődi Tamás Leó: Az angyalok ruhája (magyar műmese)
Veress Andrea Hajnalka: A négy gyertya meséje (magyar műmese)
Weöres Sándor: Száncsengő (vers)
Weöres Sándor: Suttog a fenyves (vers)

CSALÁD

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A répa (orosz népmese)
A só (magyar népmese)
Hüvelyk Matyi (magyar népmese)
Bartos Erika: Apához (vers)
Boldizsár Ildikó: A boldog család (magyar műmese)
Brami, Elisabeth és Schamp, Tom: Babazseb (lengyel műmese az örökbefogadásról)
Careme, Maurice: Apuhoz (vers)
Csukás István: Sünbalázs (verses mese)
Gáti István: A szigorú szemüveg (vers)
Gáti István: Apu nyakában (vers)
Goll, Claire: Nagyapa-köszöntő (vers)
Guggenmos, Josef: Hogyha elkísér apám (vers)
Hétvári Andrea: Három testvér (vers)
József Attila: Családi kör (vers)
Karst, Patrice: A láthatatlan fonal (amerikai műmese)
Monchaux, Marie-Claude: Nekem két születésnapom van (francia műmese az
örökbefogadásról)
Móra Ferenc: Dióbél királyfi (magyar műmese)
Nagy Bandó András: Rajzoljunk nagyapát! (vers)
Petőfi Sándor: Füstbe ment terv (vers)
Ranschburg Jenő: Genetika (vers)
Ungvári Bélyácz Betti: Égből pottyant boldogság (magyar műmese az örökbefogadásról)
Weöres Sándor: Mi volnék? (vers)
Zelk Zoltán: Este jó (vers)
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aranyosi Ervin: Nyuszik és a Mikulás (vers)
Bartócz Ilona: Jön a Mikulás! (magyar műmese)
Czeglédi Gabriella: Jön a Mikulás (vers)
Devecsery László: Jön a Mikulás (vers)
Devecsery László: Segítség, sok a hó! (magyar műmese)
Devecsery László: Szakállából havazik (vers)
Ferencz Edit és Molnár-Kovács Emese: Medvecukor meglesi a Mikulást (magyar műmese)
Gazdag Erzsi: Honnan jöttél, Télapó? (vers)
Grimm testvérek: A suszter manói (német műmese)
ismeretlen szerző: A Télapó kesztyűje (magyar műmese)
Sarkady Sándor: Télapó (vers)
Tarcsai Szabó Tibor: És a Télapónak ki ad ajándékot? (magyar műmese)
Zelk Zoltán: A Mikulás bácsi csizmája (magyar műmese)
Zelk Zoltán: Mikulás (vers)

Munka jellegű tevékenységek
KIS JÉZUS, KARÁCSONY, CSALÁD

•

•
•
•
•

Adventi koszorú készítése.
Karácsonyi ajándék készítése.
Ajándék készítése a madaraknak – madáretető és itató folyamatos figyelése, gondozása.
Csoportszoba feldíszítése, karácsonyi asztaldíszek készítése.
„Angyalkázás” a legnagyobbakkal.
• Mindenki kihúzza valakinek a jelét.
• Titkosan ajándékot készít annak, akit húzott.

SZENT MIKLÓS

•

•

Cipőtisztítás és rendrakás.
Ajándék készítése az érkező Mikulásnak.

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
KIS JÉZUS, KARÁCSONY

•

•
•

Kis Jézus és Szent Család készítése különféle technikákkal.
Karácsonyfa készítése különféle technikákkal.
Karácsonyfa díszek készítése különféle technikákkal.

CSALÁD

•

•

Családrajz készítése olyan módon, hogy megkérjük a gyerekeket, azt rajzolják le, hogy mit
szoktak otthon csinálni a családtagjaik.
Család készítése különféle technikákkal.
• Különféle állatfajok családjait is megalkothatjuk.

SZENT MIKLÓS

•

Mikulás készítése különféle technikákkal.
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
KIS JÉZUS, KARÁCSONY

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angyal, kangyal, mikula
Angyal, kangyal, mikula, nyolc dob, meg egy pikula.
Irgum-burgum, parafin, ince-pince, te vagy kinn.
Giling-galang…
Giling-galang,giling-galang,
szól reggel a kicsi harang.
Magas torony kis harangja,
messze szállva int a hangja.
Giling-galang, giling-galang,
Karácsonyra szól a harang.
Itt van a szép karácsony,
Itt van a szép karácsony,
van-e kalács a rácson?
Ha nincs kalács a rácson,
Szomorú a karácsony.
Eljött a szép karácsony
Eljött a szép karácsony,
Aranyozott kis szánon.
Hozott diót, mogyorót,
Jó gyerekeknek valót.
Én kis morzsa, gyenge rózsa
Én kis morzsa, gyenge rózsa,
Sosem jártam iskolába,
Mégis tudom azt a verset,
Hogy a Jézus ma született.”
A kis Jézus aranyalma
A kis Jézus megszületett, örvendjünk
Az Ige megtestesült
Az isteni gyermeket
Bárcsak régen felébredtem volna
Csordapásztorok
Dicsőség mennyben az Istennek
Elindult Mária karácsony szombatján
Ezüst szánkót hajt a dér
Fel nagy örömre
Karácsonynak éjszakáján
Küldé az Úristen
Mennyből az angyal
Mostan kinyílt egy szép rózsavirág
Ó, fényességes szép hajnal
Ó, gyönyörű szép titokzatos éj
Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő
Szálljatok le, szálljatok le
Pásztorok, keljünk fel
Pásztorok, pásztorok örvendezve
Vígan zengjetek, citerák
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CSALÁD

•

•
•
•

Gólya viszi a fiát
Bródy János, Szörényi Levente: A fiam meg a lányom
Bródy János: Hívd a nagymamát!
Bródy János: Szeresd a testvéred!

SZENT MIKLÓS

•

•

•
•
•

Miki, Miki, Mikulás,
Miki, Miki, Mikulás,
Nem szereti a gulyást,
Mert a gulyás, paprikás,
Miki, Miki, Mikulás.
Dér, dér, diridér,
Dér, dér, diridér,
didereg a pipitér.
Holnap havat hord a szél,
holnapután itt a tél.
Gryllus Vilmos: Levél a Mikulásnak
Miklós püspök egykor régen
Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás

Mozgás
KIS JÉZUS, KARÁCSONY

•

•

•

•

Angyalfogó (fogójáték)
o Egy-két fogó és egy két menekülő (angyalok) van, a többiek (csillagok) egymás felé
fordulva állnak és fogják egymás kezét.
o Az angyal bemenekül két csillag közé és aki neki háttal áll, az menekül tovább.
o Nagyobb gyerekeknél a szerepek felcserélődhetnek: akinek háttal állt be az angyal,
az lesz a fogó és az addigi fogóból lesz menekülő angyal.
Bejgli készítés
o A gyerekek egy hosszú láncot alkotnak kézfogással.
o Az egyik vége elkezd betekeredni a kör belseje felé.
o Miután betekeredett, ki is kell tekerni.
Bölcsek, pásztorok, Heródes
o A gyerekek szabadon futnak.
o Vezényszóra feladatot hajtanak végre.
o „Bölcsek”: hármasával összeállnak és menetelni kezdenek libasorban.
o „Pásztorok”: két gyerek egymással szemben leül a földre törökülésben és úgy
csinálnak, mintha a tűznél melegednének.
o „Heródes”: megállnak és megfogják a fejüket két oldalról, mint aki nagyon aggódik.
Elgurult díszek I.
o Kis labdákat (karácsonyfadíszek) borítsunk ki a gyerekek közé, nekik pedig össze kell
azokat szedni pl. egy kosárba.
o Legyenek különféle szabályok.
 Pl. egyszerre csak egy labdát lehet felvenni a földről.
 Pl. négykézláb mászva kell összeszedni.
 Pl. a sárgákat csak a lányok, a kékeket csak a fiúk szedhetik össze.
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•

•

Szökkenjen hármat, akinek…
o Feladatot és jellemzőket mondunk.
o Pl. hasaljon le, akinek nincs testvére.
o Pl. Fusson körbe a teremben, aki a nagymamájával él.
Nagynéném mondja…
o A gyerekek elszórtan helyezkednek el.
o Az első játékvezető azt mondja, hogy „Nagynéném mondja, járjatok négykézláb.”
o Erre mindenki négykézláb járásban menekülni kezd.
o Akit megfog így a játékvezető, az lesz az új kiáltó, de már más rokont és más
feladatot kell megadnia.

SZENT MIKLÓS

•

•
•
•

Dió, virgács, rénszarvas (mozgásos szabályjáték)
o A gyerekek szabadon futnak és a vezényszavakra feladatokat végeznek.
o „Dió”: leguggolnak és átkarolják a térdüket.
o „Virgács”: hárman kézfogással körbe állnak és felemelik a karjaikat.
o „Rénszarvas”: csikórugdalózással haladnak tovább.
A Mikulás manói
o Akadálypályát készítünk, melyen a gyerekeknek (manóknak) magukkal kell vinniük a
babzsákot, labdát (ajándékot).
Célba dobás a Mikulás zsákjába pl. babzsákkal, szivacslabdával.
Indulj, Mikulás!
o A gyerekek egy-egy karikában guggolnak.
o Amikor elhangzik a vezényszó, hogy „Indulj, Mikulás, mint pl. a medve!”, akkor
kilépnek a karikájukból és pl. medvejárással mozognak a karikák között.
o Amikor új parancs hangzik el, „Irány a kémény!”, akkor belépnek a hozzájuk
legközelebb eső karikába.
o Vagy ugyanabba a karikába, amiből indultak.
o Vagy fiúk pl. a zöld, lányok pl. a sárga karikába.
o Vagy egy karikába két gyerek.
A külső világ tevékeny megismerése

KIS JÉZUS, KARÁCSONY

•

•

•

•

Ismerkedés a karácsonyi, adventi népszokásokkal.
• Lucabúza csíráztatása.
. Lucapogácsa, lucaszéke, lucázás.
• Mendikálás, betlehemezés, kántálás, pásztorjárás.
• Mézeskalács sütés, a méz gyógyító ereje.
A természet tél idején.
• Téli álmot alvó állatok, pihenő állatok.
• Növények pihenése, örökzöld és lobhullató növények.
• Madáretetés.
Elgurult díszek II.
• Annyi labdát borítsunk ki, ahány gyerek van a csoportban, de a labdák legyenek
különböző méretűek.
• Minden gyerek kapjon el egyet és keresse meg azokat a társait, akiknek ugyanolyan
méretű labdája van.
Karácsonyi vacsora.
• A gyerekekkel készítsünk közös karácsonyi vacsorát a babakonyhában.
• Mondjuk meg, hány vendég érkezik és ennek megfelelően terítsenek meg.
• Beszéljünk róla, mit szokás ilyenkor enni, mit kell ezekhez bevásárolni.
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•

•

•

Rajzoljunk/keressünk képeket Jézus születéstörténetéről.
• Angyali üdvözlet, József álma, Mária látogatása Erzsébetnél, szálláskeresés, születés
a barlangban, az angyalok hírül adják a születést, pásztorok látogatása, bölcsek
látogatása.
• Rakják sorba a gyerekek.
• Több sorozatot is készíthetünk belőle, így külön kell válogatni azokat.
• Rakhatunk be kakukktojást is. (Pl. kis Jézus gyerekszobában.)
Karácsonyfás társasjáték.
• Rajzoljunk egy nagy fenyőfát.
• A karácsonyfadíszek gombok lesznek.
• A gyerekek olyan színű gombot rakhatnak fel, amilyet dobtak.
• A végén számoljuk meg, hogy melyik színből lett a legtöbb, legkevesebb, ugyanannyi.
• Nézzük meg, hogy melyik gomb kicsi, nagy. Hány lyuk van rajtuk?
Készítsünk egy óriási kirakóst adventi kalendárium gyanánt, amin pl. a Szent Család látható.
• A háttéren rajzoljuk fel a kirakós darabkáinak formáit.
• Minden óvodai napon ragasszunk fel egyet.

CSALÁD

•

•
•
•

•

•

Kik a családtagjaim?
• Elnevezések (pl. unokatestvér, sógor) átbeszélése.
• Saját családtagok megnevezése.
• Kikkel éltek együtt? Kik szoktak vendégségbe menni hozzátok és ti hova mentek?
• Hány testvéred, unokatestvéred van?
• Ki a legidősebb, legfiatalabb?
• Hány lány és hány fiú van a családodban?
• Miben hasonlítasz a családtagjaidra? (Külső jegyek és belső tulajdonságok.)
• Mik a családneveitek?
Nyílt délelőtt, délután szervezése a szülők, testvérek, nagyszülők számára.
• Pl. mézeskalács sütés nagyszülőkkel.
Családi adventi, karácsonyi szokások átbeszélgetése.
Játékbabák öltöztetése.
• A babák ruháit kimossuk és utána rájuk adjuk.
• Nézzük meg, hogy melyik ruha melyik babára való. Melyik nagyobb, kisebb, egyforma
méretű?
• Otthon ki viseli a legnagyobb cipőt?
. A csoport cipőinek összehasonlítása.
Répa mese
• Hasonlítsuk össze a szereplők magasságát.
• Az erejüket össze tudjuk hasonlítani ránézésre?
• Nézzük meg, mik azok a tulajdonságok, amiket össze tudunk hasonlítani és miket
nem?
. Pl. szépség, jószívűség.
i. Pl. lépéshossz, magasság, súly.
Olyan képek használata, melyeken az állatok kifejlett példányai és kicsinyeik is láthatóak.
• Hogyan nevezik őket? (Pl. csikó, kanca, csődör.)
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•

•

•

•

Tegyünk bele egy zsákba (a Mikulás zsákjába) játékokat, nagyobbak esetében geometriai
alakzatokat.
• Ki kell találni, mi az.
Adjunk annyi kis zsákot a gyerekeknek, amennyien egyszerre játszanak.
• Határozzuk meg, hogy miket kell belegyűjteni.
. Pl. két kisautót; egy sárga tárgyat; egy fából készült játékot.
• A végén nézzük meg, hogy kinél mi van.
• Meséljék el a gyerekek, hogy mit miért választottak.
Rénszarvas lábak.
• A gyerekek legyenek a rénszarvasok.
• Számoljuk meg, hogy hány lába van pl. 5 rénszarvasnak.
• Képzeljük el, hogy a felhőkből csak a rénszarvasok lábait látjuk. Hány rénszarvas
húzza a szánt, ha 8 lábat látunk?
Csizmás játékok.
• Tisztítsuk ki a gyerekekkel közösen a csizmáikat.
• Keverjük össze mind és a gyerekek alkossanak belőlük új párokat.
• Készítsünk belőlük sormintát pl. aszerint, hogy merre néz az orruk.
• Hasonlítsuk össze a méretüket, száruk hosszúságát és alkossunk belőlük
halmazokat.
Hitre nevelés

KIS JÉZUS, KARÁCSONY

•

Advent – vendégvárás.
• Játsszuk el, hogy vendéget várunk.
. Terítsünk meg, takarítsunk ki.
i. Beszéljük át, hogy azért jön vendég, mert szeretnénk vele lenni és ő is velünk.
ii. Majd beszélgetni fogunk a vendéggel. Megkérdezzük, mi van vele
mostanában, hogyan érzi magát.
iii. Milyen érzés várakozni? Mire szoktunk várni?
• Mondjuk el, hogy az advent is egy ilyen vendégvárás.
. Nagyon várta régen a világ Jézus, a megváltó, a megszabadító érkezését.
i. Mi pedig minden évben megünnepeljük a születésnapját.
ii. Az újbóli eljövetelét is várjuk.
• Babavárás.
. Egy zsákba tegyünk meglepetést a gyerekeknek és kössünk olyan csomót rá,
amit nem lehet kibontani.
i. A gyerekek próbálkozzanak a kibontással.
ii. Aztán mondjuk meg nekik, hogy segítünk kibontani, de várjanak vele a
csendes percekig.
iii. Akkor elmondjuk nekik, hogy az életben sokszor kell várakozni.
0. Pl. sorban álláskor; az ebédre, amíg elkészül; egy barátra reggel az
óvodában.
iv. Nem jó várakozni akkor, amikor sietnénk pl. vacsorázni. Vagy akkor sem,
amikor nem tudjuk, hogy a doktor bácsi ad-e gyógyszert vagy sem.
v. De van, amikor izgalmas, érdekes várakozni. Pl., hogy mit kapunk a
születésnapunkra. Vagy egy születendő kisbabára.
vi. Van olyan ismerősötök, aki babát vár? Mit csinál, hogyan viselkedik?
vii. Téged, testvéredet hogyan vártak?
viii. Mit csinál egy kisbaba az édesanyja hasában?

•

Szálláskeresés.
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Meséljük el a történetet.
Volt már olyan, hogy nem sikerült neked elsőre valami? És másodikra sem? Mit
csináltál, mit éreztél akkor?
• Veled történt már olyan, hogy nem engedtek be valahova? Vagy kizártak
valahonnan? Nem vehettél részt valamiben? Pl. egy játékban?
. Mit tettél? Hogyan érezted magad?
i. Van olyan, hogy te nem engedsz be valakit?
• József és Mária sem adták fel, küzdöttek a célig. Bíztak abban, hogy Isten készít
nekik megfelelő szállást.
• Isten gondoskodik azokról, akiket szeret.
Jézus születése (Lk 2,1-7)
• tanítás: Isten annyira szeret minket, hogy elküldte hozzánk a saját fiát.

CSALÁD

•

•

•
•

Szűz Mária és Szent József nagyon örült, amikor megszületett a kisbabájuk.
• Hogyan gondoskodtak róla?
• Hogyan gondoskodnak rólad a szüleid?
• Hogyan gondoskodnak az állatok a kölykeikről?
Közösségben élünk.
• Álljunk körbe és adogassunk körbe valamilyen tárgyat. Akár a hátunk mögött is, vagy
csukott szemmel, egy lábon állva stb.
• Utána beszéljük meg, hogy ezt együtt csináltuk. Nagyon fontos volt, hogy mindenki ott
legyen, mert különben leesett volna az adott tárgy a földre.
• Mi egy közösség vagyunk, ahol mindenki fontos.
• Ugyanígy a család is egy közösség, ahol mindenkit szeretnek, elfogadnak, vigyáznak
rá.
A szüleinktől, nagyszüleinktől sokat tanulhatunk.
• Te mit tanultál meg pl. a nagymamádtól?
Isten nagy családjába is beletartozunk. Ő az atyánk.
• Mi mindannyian testvérek vagyunk.
• Jézust is a testvérünk nevezhetjük.

SZENT MIKLÓS

•

•

A Mikulás érkezésére is várunk.
Szent Miklós története.
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A kánai menyegző (Jn 2,1-12)
2022. január 3-30. (20 nap)
Jeles napok, hívószavak
•
•
•
•
•
•

január 3.: Jézus névnapja
január 6.: Vízkereszt; a farsang első napja
január 21.: Szent Ágnes (gyerekek védőszentje)
január 22.: a magyar kultúra napja
névnap
tánc, játék, ünnep

Játék
NÉVNAP

•

•

•

•
•

Szociometria készítése.
• Játsszunk képzeletbeli névnapi bulit.
• Ki az az öt gyerek, akiket a legszívesebben meghívnál a csoportból?
• Ezt elmondhatják szóban is a gyerekek, de akár készíthetünk nekik borítékot is, amibe
beleraknak öt jelet.
Te kis cica, hová mégy?
• Egy plüss cicával körbe járunk a gyerekek között és közben mondjuk: „Egy, kettő,
három, négy, te kis cica, hová mégy? Tip-top topogok, óvodába indulok.”
• Odamegyünk egy gyerekhez és bemutatkozunk neki, majd megkérdezzük az ő nevét
is.
• Miután megmondta, ő járhat körbe a cicával.
• Nagyobbaknál találhatnak ki fantázianevet.
• Pl. erdei állatok nevét kell mondani, de nem lehet ismételni az addigiakat.
Cseréljen helyet, aki
• A gyerekek ülnek – akár körben, vagy az öltözőben a helyükön, vagy szórtan.
• Mondjuk nekik, hogy cseréljen helyet pl. Balázs és Juli.
• Erre ők helyet cserélnek.
• A nevek helyett mondhatunk jellemzőket is, pl. cseréljen helyet, akinek kék kantáros
nadrágja és akinek sárga szoknyája van.
Fogd meg a füled
• A gyerekeknek mondjuk, hogy pl. fogd meg a füled, ha f-fel kezdődik a neved.
Labdagurítós
• Körben guggolunk és az egyik gyereknek mondjuk a nevét, majd gurítjuk neki a labdát.
• Ekkor ő mondja annak a nevét, akitől kapta a labdát, majd a sajátját, végül annak a
nevét, akinek gurítja.

TÁNC, JÁTÉK, ÜNNEP

•

Táncoló szobrok.
• A gyerekek egy sorban állnak, tőlük messzebb egy társuk nekik háttal.
• Amíg így áll, addig a gyerekek sétálnak (nem futnak) felé, de amint visszafordul, meg
kell állniuk egyhelyben, két lábuk a talajon és így kell táncolniuk.
• Aki még ezután is elmozdul a helyéről, annak vissza kell mennie három lépést.
• A cél az, hogy megérintsék a játék vezetőjét.
• Séta helyett különféle tréfás mozgásformákat is választhatunk: pl. hátrafelé mászás,
oldalazva járás, saját fül fogása járás közben stb.
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•

•

•

•

•
•

•

Egerek és korsók
• Néhány gyerek (kőkorsók) leguggol a földre, térdeiket átfogják.
• A többiek (egerek) szaladgálnak közöttük úgy, hogy nem érnek a korsókhoz, de
nagyon közel mehetnek hozzájuk. Akár megpróbálhatják megnevettetni őket közben.
• Ha valamelyik korsó felborul, akkor ő is egérré változik. Az utolsó épen maradt korsó
nyer.
Beöltözős játék.
• Tegyünk a szoba közepére ruhákat, kalapokat, táskákat stb.
• Jelzésünkre a gyerekek vegyenek fel annyit, amennyit csak tudnak.
• A végén számoljuk meg, kin hány darab van.
Szék öltöztetés.
• A gyerekeket osszuk 3-4 fős csapatokra.
• Kapjanak ugyanolyan típusú és ugyanannyi ruhadarabot és egy-egy széket
csapatonként.
• Öltöztessék fel a székeket.
• Nadrágot, zoknit, cipőt a lábakra, pulóvert, kabátot a támlára.
• Ki volt a gyorsabb.
• Utána vetkőztetéssel is játszhatjuk.
Seprűtánc.
• A gyerekek körben állnak és egy seprűt adogatnak körbe, miközben szól a zene.
• Lehetőleg táncolnak is egy kicsit a seprűvel.
• Akinél ott marad a seprű, amikor megáll a zene, valamilyen feladatot hajt végre.
• Vagy esetleg külön vonul és a következő körben „kiesővel” folytatja a táncot. Így
kialakulhat egy újabb tánckör.
• Vagy eleve két körrel és két seprűvel indítjuk a játékot és mindig az a két gyerek
helyet cserél, akinél a seprűk maradtak.
Boszorkánytánc.
• Besötétítjük a szobát.
• A gyerekek (boszorkányok) a szobában (boszorkánytanyán) táncolnak.
• Egy gyerek (főboszorkány) a villanykapcsolónál áll.
• Mielőtt felkapcsolja, azt mondja a gyerekeknek: „Most szobrokká varázsollak Titeket.”
És felkapcsolja a lámpát.
• A gyerekek szoborrá merevednek.
• Amikor újra lekapcsolja, lehet tovább táncolni.
• Szobor helyett változtathatja őket békává, nyuszivá, törpévé stb.
• Megszabhatjuk, hogy pl. 2 kör után a játékvezető átadja a szerepét egy másik
gyereknek.
Célbazokni.
• Zoknikat göngyölünk össze páronként.
• Vödörbe dobhatnak vele célba a gyerekek.
Csipeszes.
• A gyerekek két csapatban játszanak, mindkettőnél ugyanannyi csipesz van.
• Mindkét csapat kijelöl egy-egy gyereket, akire a csipeszeket fogják felaggatni.
• Jelre elkezdik felcsíptetni. Az nyer, aki gyorsabban végez.
• Ugyanezt eljátszhatjuk úgy is, hogy ki tudja hamarabb leszedni.
Fakanalas építkezés.
• A gyerekek két fakanál segítségével építhetnek a papírtéglákból.
• Ki tud hamarabb egymásra rakni 8 téglát?
• Ki tud magasabb tornyot építeni a fakanalak segítségével?
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•
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•

Ruhateregetés.
• A gyerekeket csapatokra osztjuk és adunk nekik egy-egy hosszú szárítókötelet.
• Az a feladat, hogy teregessék fel a ruháikat – úgy, hogy ők is benne vannak – olyan
módon, hogy a madzag bemegy az egyik gyerek pulóverének a nyakán és kijön az
alján, majd a másik gyerek pulóverének alján indul fölfelé.
• Úgy is játszhatjuk, hogy a csapatoknak van kapitánya és csak ő fűzheti át a madzagot.
Labdatáncoltatás.
• Minden gyereknek adjunk egy labdát és próbálják meg a zenére gurítani, pattintani,
dobni. Vagy csak táncoljanak vele.
Fánkkövető.
• A bekötött szemű gyereket úgy kell végig vezetni az adott pályán, hogy egy másik
gyerek az orra előtt húz egy illatos fánkot.
Színes tánc.
• A gyerekek táncolnak.
• Amikor a játékvezető lehalkítja a zenét, akkor mond egy színt és egy testrészt.
• Ekkor mindenkinek meg kell keresnie az adott színt valakin (akár saját magán) és
megérinteni a mondott testrésszel.
Munka jellegű tevékenységek

TÁNC, JÁTÉK, ÜNNEP

•

•

Segítségadás az ünnepi készülődésben.
• Csoportszoba, folyosó díszítése.
• Ünnepi terítés.
• Felszolgálás egymásnak.
• Farsangi ételek készítése közösen.
Segítségadás a tavaszi nagytakarításban.

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
NÉVNAP

•

•
•

Különféle technikákkal sütik, kekszek, torták készítése.
• Homokból, gyurmából, papírból és valódi süti alapanyagokból is.
Főzzünk a gyerekekkel együtt gyurmát és aztán azt használjuk fel játék sütik készítésére.
Olvasszunk meg apróra tört keménycukorkákat – akár sütikiszúró formákban – és készítsünk
belőlük nyalókát vagy díszt.

TÁNC, JÁTÉK, ÜNNEP

•
•
•
•
•

Bohóc, csokornyakkendő stb. készítése különféle technikákkal.
Álarcok készítése különféle technikákkal.
A csoportszoba díszítésének elkészítése különféle technikákkal.
Festés festékbe mártott lufival.
Meghívók készítése különféle technikákkal.
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Verselés, mesélés
NÉVNAP

•

•
•
•

A névnapi jóslat (magyar népmese)
Devecsery László: Macskakukk, a névnapi meglepetés (magyar műmese)
Fontane, Theodor: Lányunokám névnapjára (vers)
Nemes Nagy Ágnes: Névnapra (vers)
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•
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•
•
•
•

A szolgáló királykisasszony (magyar népmese)
A vajaspánkó (orosz népmese)
Hogyan talált menyasszonyt az egér? (etióp népmese)
Bartos Erika: Farsang (vers)
Bartos Erika: Jelmezbál (magyar műmese)
Csoóri Sándor: Farsangi kutyabál (vers)
Drégely László: Babafarsang (vers)
Drégely László: Farsangi bál (vers)
Fésűs Éva: Pöttömke hóember lesz (magyar műmese)
Füst Milán: A tréfacsináló bohóc (magyar műmese)
Garai Gábor: Táncdal (vers)
Gazdag Erzsi: A bohóc köszöntője (vers)
Gazdag Erzsi: Hófarsang (vers)
Gazdag Erzsi: Itt a farsang (vers)
Gyárfás Endre: Förgeteges ez a bál (vers)
Kovács Barbara: A csillagruha (magyar műmese)
Lévay Erzsébet: Farsang napján (vers)
Marék Veronika: A csúnya kislány (magyar műmese)
Mentovics Éva: Közeleg már farsang farka (vers)
Mentovics Éva: Vígság legyen! (vers)
Móra Ferenc: A gavallér zsiráf (verses mese)
Móra Ferenc: Kecskebál (verses mese)
Nyulász Péter: Farsang (vers)
Orgoványi Anikó: Ünnep (magyar műmese)
Osváth Erzsébet: Sül a fánk (vers)
Péter Erika: A huncut hold (vers)
Péter Erika: Jelmezbál (vers)
Sarkady Sándor: Kikiáltó (vers)
Szepesi Attila: A bohóc (vers)
Takács Viktória: Busómese (magyar műmese)
Tamkó Sirató Károly: Törpetánc (vers)
Vadadi Adrienn: Ünnepelj velünk! (magyar műmese)
Vidor Miklós: Bolond-bál (vers)
Vincent Cuvellier: Emil beöltözik (francia műmese)
Zelk Zoltán: Erdei mulatság (magyar műmese)
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
NÉVNAP

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

A gyerekek neveinek eltapsolása.
A gyerekek neveinek eléneklése különféle dallamokkal.
Kaszálj, Pista, kalapálj
Kaszálj, Pista, kalapálj,
holnap délig meg se állj!
Bari-bari vásár kis korsó
Bari-bari vásár kis korsó,
Gyuszika hasa nagy hordó.
Bújj bele, Jankó, ott lesz jó,
Ott lesz a vendégfogadó!
Egyszer volt egy Jancsika
Egyszer volt egy Jancsika,
Jancsikából paprika.
Paprikából kiskirály,
Kiskirályból tulipán.
Hej, Gyula, Gyula, Gyula
Hej, Gyula, Gyula, Gyula,
szól a duda, duda, duda,
Pest, Buda, Buda, Buda,
pattogatott kukorica!
Cicuska, macuska
Cicuska, macuska,
Mit főztél, Katuska?
Kevertem babocskát,
Sütöttem pampuskát.
Ide raktam, oda raktam,
Utoljára jól bekaptam.
Hopp, Juliska, hopp, Mariska
Hej, Vargáné, káposztát főz
A Vargáék ablaka
Cini-cini muzsika
Pál, Kata, Péter, jó reggelt
Egyszer volt egy kemence

TÁNC, JÁTÉK, ÜNNEP
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•
•

•

Citeramuzsika
Citeraszó, sok szép dallam,
Feri bácsi mulat rajtam.
Pengeti a citeráját,
cifrázza a muzsikáját.
Cini-cini, muzsika
Cini-cini, muzsika, táncol a kis Zsuzsika.
Jobbra dűl, meg balra dűl, tücsök koma hegedül.
Azért varrták a csizmát
Azért varrták a csizmát, hogy táncoljunk benne,
ha rongyos is, ha foltos is, illik a tánc benne.
Hej, guci, galaguci, ki guba.
Réce, ruca, vadliba
Réce, ruca, vadliba, jöjjenek a lagziba.
Kést, kanált hozzanak, hogy éhen ne haljanak!
Ha jönnek, lesznek, ha hoznak, esznek.
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Jancsi Bohóc becses nevem,
Jancsi Bohóc becses nevem,
lapátfülem nem szeretem,
de ha vékony a pokrócom,
fülemmel betakarózom.
Orromat sem adnám másnak,
jó lesz krumplipaprikásnak!
Bukfencezem, hasra esem,
kenyeremet így keresem.
Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák,
Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák,
Járják a bolondját,
Dínom-dánom, vigalom,
Nincs a táncra tilalom!
Nyáron a szandál, télen a csizma,
Nyáron a szandál, télen a csizma,
Jaj lesz annak, ki fordítva húzza.
Megsül a lába, megfagy a lába,
Hogy megy majd el a farsangi bálba?
Járjunk táncot, ripegő-ropogót
Csizmám kopogó, táncom dobogó
Gryllus Vilmos: Maszkabál
Házasodik a tücsök
Táncolás a gyerekekkel.
• Egyszerű néptánc mozdulatok. Egyedül, párban és körben.
• Tánc szőnyegen, amit folyamatosan felcsavarunk.
• Tánc kendővel, szalaggal, lufival.
• Különféle zenékre.
Saint-Saens, Camille: Az állatok farsangja

Mozgás
NÉVNAP

•

•
•

Csomag érkezett.
• A gyerekek szabadon futnak.
• Amikor azt kiáltjuk, hogy „Csomag érkezett!”, a gyerekek leguggolnak.
• Majd azt mondjuk, „A csomagból pillangók röppennek ki.”
• Erre a gyerekek pillangóként röpködni kezdenek. Mindaddig röpködnek, amíg újra azt
nem mondjuk, hogy „Csomag érkezett!”
• A csomagból mászhatnak ki kiskutyák, helikopterek, tűzoltó autók stb.
Aladárok futnak, Annák kúsznak.
• Amikor férfi nevet kiáltunk, az összes fiú az adott feladatot hajtja végre.
• Amikor női nevet, akkor az összes lány.
TORTA, LUFI, AJÁNDÉK.
• A gyerekek szabadon futnak.
• Amikor azt mondjuk, torta, akkor 4 gyerek lehasal egy földön lévő karika köré és két
karjukkal – fejüket megemelve – habzsolnak a képzeletbeli tortából.
• Amikor azt kiáltjuk, lufi, akkor mindenki a magasba ugrál és megpróbálja elkapni a
képzeletbeli lufit.
• Amikor azt mondjuk, ajándék, minden gyerek zsugorülésbe ül és összekulcsolja a
karjait a térdei körül.
52

TÁNC, JÁTÉK, ÜNNEP

•

Bohóc fogó (fogójáték)
• A gyerekek párosával szétszórtan állnak. Kivéve a fogót (bohóc) és még egy
gyereket.
• A fogó azt kiáltja, hogy „Bohóc, akinek nincs párja.”
• Ekkor a párok felbomlanak és megpróbálnak másik párt keresni.
• Akit megfog közben a fogó, az lesz az új bohóc.

A külső világ tevékeny megismerése
NÉVNAP

•

•
•
•
•

Beszélgetés arról, hogy a neveknek jelentése van.
• Egyesek szentekről kapják a nevüket.
Beszélgetés arról, hogy melyik családban hogyan szokták megünnepelni.
Beszélgetés arról, hogy mi a vezeték- és keresztnév, hogy hogyan kapjuk ezeket.
• A vezetéknevek eredete, pl. Kovács, Lakatos, Szerdahelyi.
Kit hogyan hívnak a családban?
Robotos játék – a nevek szótagolása.
• Tapsolj, dobbants stb. annyit, ahány részből áll a neved.
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Beszélgetés a farsangi népszokásokról.
• Vince nap, busójárás, jelmezbe bújás, mulatozás-bálozás, időjárás jóslások, kiszézés.
Farsangi fánk sütése.
Dobás és dobolás
• Az asztal közepén sok egyforma kártya van. (Pl. torta, bohóc, korsó ábrázolással)
• Minden gyereknél egy dobókocka van.
• Egyszerre dobnak és annyi kártyát vehetnek el, amennyit dobtak.
• Az óvónő ekkor dobol (legfeljebb 6-ot) és akinek pont annyi kártyája van, mint
amennyi dobszó hallatszott, kap egy pontot. (Pl. egy másik típusú kártyát.)
Bohóc orra.
• Készítünk egy óriási pohócot pl. kartonpapírra úgy, hogy az orra fel-le vehető legyen.
(Pl. tépőzárral.)
• Vagy az orra helyén legyen egy nagy lyuk, ahova célba lehet dobni.
• Az orrot tegyük az asztal alá, asztalra, asztal mellé stb.
• Aki megmondja, hol van, felteheti a bohóc arcára.
• Vagy bedobhatja a lyukon.
Bohóccipő.
• Rajzoljunk kartonpapírra óriási bohóccipőt és lyukasszuk ki a cipőfűző helyeit.
• A gyerekek fűzhetnek különféle mintákat és gyakorolhatják a masnikötést.
Nézzünk különféle táncelőadásokat élőben vagy digitálisan.
• Beszéljünk róluk és próbáljuk ki a különféle stílusokat, ismerjük meg a zenéiket.
• Pl. balett, néptánc, latinamerikai, hip-hopp, step, rock and roll,
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Hitre nevelés
NÉVNAP
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•
•
•
•

•

•
•

Jézus megkeresztelkedése (Mt 3, 13-17)
Játsszunk el keresztelőt játékbabákkal.
Beszélgessünk a keresztelőről. Kinek mit meséltek a saját keresztelőjéről? Milyen volt a
testvére, unokatestvére keresztelője? Mi történt ott?
A keresztség azt jelenti, hogy Istenhez és az egyházhoz tartozunk.
Az egyház akkor nő, amikor megkeresztelkedik valaki.
• Felnőtteket is meg szoktak keresztelni. Van, aki ekkor dönti el, hogy közénk szeretne
tartozni.
• Sok ember nem hallott még Jézusról. Nekik mesélni kell róla.
A víz tisztít.
• Kezet mosunk benne, megmossuk a gyümölcsöket, felmossuk vele a földet.
• Amikor a pap leönti a kisbaba fejét szenteltvízzel (olyan vízzel, ami Istenhez tartozik),
a lelkét is megmossa.
Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm.
• A Mennyei Atya bennünk is gyönyörködik, mert a keresztség által mi is a gyerekei
lettünk.
Keresztelőn új nevet is kaphatunk.

TÁNC, JÁTÉK, ÜNNEP

•

•

•

•

•

•

A kánai menyegző (Jn 2,1-12)
• tanítás: Jézus csodákat tett azért, mert szerette az embereket. Most is ezt teszi.
• tanítás: Jézus első csodáját egy ünnepen vitte végbe. Az ünnep fontos része az
életünknek, nem szabad elhanyagolni.
A történet eljátszása.
• Készítsünk esküvői meghívókat.
• Rendezzük el az asztalokat, székeket. Terítsünk meg.
• Válasszunk ki a történet szereplőit.
• A szolgák osszanak a gyerekeknek gyümölcsöt, esetleg kivételesen egy kis sós nasit.
De vizet ne töltsenek. Várjuk meg, amíg a gyerekek hiányolni kezdik.
• Játsszuk el a párbeszédet: Mária szól Jézusnak, Jézus a szolgálóknak.
• A szolgálókat ekkor hívjuk félre és adjunk a kezükbe málnaszörppel előre feltöltött
kancsókat. Ebből szolgáljanak fel a gyerekeknek.
• Ezután meséljük el a történetet a gyerekeknek
A csodák arra valók, hogy megmutassák Isten hatalmát.
• Tegyünk egy kancsó vizet a gyerekek közé és próbáljuk meg rávenni, hogy változzon
újra szörppé.
• Nekünk ez nem megy – ilyet csak Isten tud csinálni.
• A tanítványok is ezért kezdtek hinni Jézusban, mert ilyet egy átlagember nem tud
csinálni.
• Jézus milyen csodáit ismered még? Miért csinálta?
Mi változott meg? (A csodával valami megváltozik.)
• Egy gyerek megmutatja magát a többieknek, majd kimegy és megváltoztat valamit a
ruházatán, haján.
• A többieknek ki kell találnia, hogy mit változtatott meg.
• Akár ketten is kimehetnek és ruhadarabot cserélhetnek.
Azért szoktunk táncolni, játszani, mert az jó nekünk, boldogok vagyunk tőle.
• Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk.
A farsangi időszak megelőzi a nagyböjtöt.
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A vihar lecsendesítése (Mt 8,23-27)
2022. január 31. – február 27. (20 nap)
Jeles napok, hívószavak
•
•
•
•
•
•

február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony
február 3.: Szent Balázs (a torokfájásban szenvedők védőszentje)
február 5.: Szent Ágota (a dajkák védőszentje)
február 14.: Szent Bálint (a szerelmesek védőszentje)
vihar, időjárás
gyertya, tűz

Játék
VIHAR, IDŐJÁRÁS

•

•

•
•

•

•

Hullám-ugrás.
• Két gyerek egy hosszú kötelet fog a két végénél.
• Először kicsit hullámoztatják (vertikálisan/horizontálisan), majd egyre erősebben.
• A gyerekek átugrálnak a kötél felett.
• A kötelet tarthatják különféle magasságokban is mozgatás nélkül.
 Pl. a legalacsonyabb magasságnál mondják, hogy hétfő, majd a következő
magasságnál kedd, és így tovább, amíg végig nem érnek a héten.
Esőcsinálás I.
• A gyerekek az asztalnál ülnek és az elhangzott feladatokat teljesítik.
• Csöpörög: ujjukkal, körmükkel az asztalt kopogtatják.
• Szitál: nyújtott ujjukat húzzák az asztalon.
• Esik: két mutatóujjal az asztal szélét felváltva kopogtatják.
• Jégeső: egy kéz körmeivel egyszerre kopognak.
• Szélvihar: kezüket a fejük fölött lóbálják.
• Mennydörög: ököllel ütik az asztalt.
• Villámlik: magasba emelik a kezüket.
• Bumm: egyszerre lecsapják a tenyerüket az asztalra.
• Kisüt a nap: ujjaikat széttárva a magasba emelik a kezeiket.
• Lemegy a nap: ökölbe szorított kezüket lassan az ölükbe engedik.
Esőcsinálás II.
• Készítsünk esőbotot (papírhenger, szög, rizs) vagy használjunk boltit.
Viharfelhők viadala.
• Két gyerek (viharfelhő) köré egy kört (eget) rajzolunk.
• Ki kell belőle tolniuk egymást pl. háttal ülve.
• Akit kitoltak, düböröghet az öklével, tapsolhat (leszakadt az ég).
Vihar a tengeren.
• Vigyük be a szivárvány ejtőernyőt (tengert) a csoportba és tegyünk a közepébe egy
labdát (hajót).
• Hullámoztassuk alatta a tengert. Először kicsit, aztán erősebben, de igyekezzünk a
labdát rajta tartani.
• Ki is lőhetjük magasba a labdát, de utána próbáljuk meg elkapni az ernyővel.
• Tehetünk rá több kis labdát is.
Dühvihar.
• Minden gyerek találjon ki egy számára dühítő helyzetet.
• Az óvónő jelére (pl. felmutatott felhő) egyszerre kezdjék el teli torokból kiabálni.
• Újabb jelre (pl. felmutatott napocska) hirtelen hagyják abba.
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•

•

•
•
•
•
•

•

Időjárás masszázs.
• A gyerekek párokban úgy helyezkednek el, hogy az egyik gyerek a másik háta mögött
üljön.
• A hátul ülő gyerek azt fogja csinálni a kezeivel a másik hátán, amit az óvónő mesél.
• Elmeséljük egy képzeletbeli vihar történetét.
• Utána cserélnek a párok.
Csináljunk szelet!
• Próbáljuk ki, hogy mivel és mekkora szelet tudunk csinálni együtt és külön-külön.
• Pl. először egy gyerek fúj egy fellógatott textil darabot, aztán sokan fújják ugyanazt.
• Pl. legyezzünk legyezővel, könyvvel, kezünkkel.
• Pl. használjunk hajszárítót, pumpát.
• Pl. eresszünk le lufit lassan úgy, hogy két kezünkkel összecsippentjük a lufi száját.
Célba fújás I.
• Építsünk kockákból kacskaringós pályát.
• Egy pingpong labdát kell végig fújni a pályán.
Célba fújás II.
• Készítsünk fúvócsövet szívószálból.
• Tegyünk bele lövedéknek papírgalacsint, rizst, kukoricaszemet.
Hol fújtalak meg?
• Az egyik gyereknek kössük be a szemét, majd egy társa fújjon rá valahova.
• Ki kell találni, hogy melyik testrészére fújtak rá.
Feküdjünk ki a fűre és nézzük meg a felhők mozgását.
6-os szél fúj jobbról.
• A gyerekek körben ülnek úgy, hogy egymás kezét fogják.
• Ha a játékvezető azt mondja, hogy „6-os erősségű szél fúj jobbról”, akkor a
gyerekeknek 6 székkel el kell mozdulniuk jobbra.
• Nagyon ügyesek mehetnek balra, ha jobbról fúj.
Nagy szél fúj azokra…
• A gyerekek körben állnak.
• Középen áll az egyikük és azt mondja, „Nagy szél fúj azokra, akiknek pl. van kisebb
testvére”.
• Ekkor, akiknek van kisebb testvére gyorsan megpróbálnak helyet cserélni valakivel.
Aki középen állt, ő is beáll valakinek a helyére.
• Akinek nem jutott hely, az lesz a következő középen.

GYERTYA, TŰZ

•

•
•
•

•

Lángoló karika.
• Ragasszunk lángnyelveket egy hulahopp karikára.
• A gyerekek ugorják, lépjék át.
Tűzoltós szerepjáték.
Szalonnasütős szerepjáték.
Éget a tűz.
• Álljunk körbe kézfogással egy gyereket (tűzrakás).
• Menjünk hozzá egyre közelebb apró lépésekkel.
• Közben a középen álló mondja, hogy „hideg, langyos, melegszik, meleg, mindjárt
megéget”. Amikor pedig azt kiáltja, hogy „tűzforró”, mindenki szétszalad.
• Akit elkap a középen álló, az kerül következőnek a helyére.
Hideg-meleg.
• Rejtsünk el egy tárgyat a szobában, a gyerekek pedig keressék meg.
• Amikor távol vannak tőle, mondjuk, hogy „hideg”.
Ahogy közelednek, mondjuk „langyos, melegszik, meleg, tűzforró.”
• Aki megtalálja a tárgyat, következőnek ő rejtheti el.
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Verselés, mesélés
VIHAR, IDŐJÁRÁS

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A jaguár és az eső (indián népmese)
A nap és a szél versengése (francia népmese)
A négy évszak (cseh népmese)
A szelek eredete (francia népmese)
A szél ajándéka (lett népmese)
A Szél és a Nap (magyar népmese)
A szivárvány (etióp népmese)
Az eső, a dér és a szél ajándéka (magyar népmese)
Meseszó a villámlásról (magyar népmese)
Barak László: Ki szelet vet (vers)
Bartos Erika: Szivárvány (vers)
Bálint Ágnes: Az esőcsepp látogatóba megy (magyar műmese)
Berg Judit: Viharsárkány (magyar műmese)
Döbrentey Ildikó: A hétdombi csodatevő szivárvány (magyar műmese)
Ferra-Mikura, Vera: Esődal (vers)
Fésűs Éva: A pajkos napsugár (magyar műmese)
Fésűs Éva: A szélfiúcska (magyar műmese)
Fésűs Éva: Szélfiúcska a Balatonon (magyar műmese)
Garay Zsuzsanna: Esőcsepp első utazása (magyar műmese)
Garay Zsuzsanna: Élet a felhőpalotában (magyar műmese)
Gazdag Erzsi: A cinke és a cél (magyar műmese)
Gazdag Erzsi: Nyári eső (vers)
Kányádi Sándor: Felleg hátán felleg (vers)
Kányádi Sándor: Ha én zápor volnék (vers)
Kovács Barbara: Levél a szélben (vers)
Lackfi János: Felhőevő Dorottya (vers)
Marék Veronika: Boribon és a hét lufi (magyar műmese)
Móra Ferenc: Szellőcske, Szelecske, Szél (magyar műmese)
Nemes Nagy Ágnes: Bors néni kertje (vers)
Szabó Lőrinc: Országos eső (vers)
Szabó Lőrinc: Szél hozott, szél visz el (vers)
Szutyejev, Vlagyimir: A gomba alatt (orosz műmese)
Tordon Ákos: A kismadár kertje
Tordon Ákos: A szél meg a Nap (vers)
Tordon Ákos: Három napsugár kisasszony (magyar műmese)
Tóthárpád Ferenc: Adrienn és a felhők (magyar műmese)
Udud István: A szél (vers)
Weöres Sándor: Biztatás (vers)
Weöres Sándor: Futózápor (vers)
Weöres Sándor: Ha vihar jő a magasból (vers)
Zelk Zoltán: Négy vándor (vers)
Zelk Zoltán: Párácska (magyar műmese)
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GYERTYA, TŰZ

A gyertya meg a vasfű (magyar népmese)
A kis gyertya (magyar népmese)
A teknősbéka és a tűzgyújtás tudománya (magyar népmese)
A tűz (magyar népmese)
Az aranyparázs (magyar népmese)
Boriska meg a gyertya (magyar népmese)
Andersen, Hans Christian: Mese a két gyertyáról (dán műmese)
Boldizsár Ildikó: A tűz meséje (magyar műmese)
Frankó Katalin: Mese a kis gyertyáról (magyar műmese)
Matos Maja: Kályha (vers)
Mentovics Éva: A tűz (vers)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Munka jellegű tevékenységek
VIHAR, IDŐJÁRÁS

Időjárás jelentő és öltözködési tanácsadó.
• Vezessük be, hogy minden nap valamelyik gyerek – az udvarra való indulás előtt –
megvizsgálja az időjárást, egyeztet az óvónővel és társainak elmondja, milyen
most az időjárás és hogyan kell felöltözni.
• Választhatunk olyat is, aki ellenőrzi, hogy mindenki a gumicsizmáját vette-e fel
esős idő esetén.
Mossuk, törölgessük meg az ablakot, kerti játékokat, ha összepiszkolta az esőtől felverődő
sár.
Lapátoljunk havat.

•

•
•

GYERTYA, TŰZ

•

Legyen gyertya felelős, aki mindig ellenőrzi, hogy el lettek-e fújva a csoportszobában a
gyertyák az imádság után.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
VIHAR, IDŐJÁRÁS

•

•

•

•

Hol esik az eső?
• Tegyünk rizsszemeket egy konzerves dobozba.
• A gyerekek találják ki becsukott szemmel, honnan jön a hang.
Esőcsinálás III.
• Minden gyerek kezében legyen két-két kavics vagy dió.
• Akinek a játékvezető megérinti a fejét (vagy pl. mondja a jelét, bevét), az elkezdi
összeütögetni az eszközeit. Mindaddig ütögeti, amíg újra meg nem érintik a fejét.
Felelgetős
Libát legeltettem a nyáron, és aztán?
Ősszel bizony áztam-fáztam, hát aztán!
Pelyhet melengettem a télen, és aztán?
Tavasszal meg bőrig áztam, hát aztán!
Ess, eső, ess
Ess, eső, ess,
három hétig ess!
Hullj a rétre, a vetésre,
ess, eső, ess!
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•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Essél, eső, essél
Essél, eső, essél, bugyborékot vessél.
Búza bokrosodjon, zab szaporodjon.
Az én hajam olyan legyen, mint a csikó farka.
Még annál is hosszabb, mint a Tisza/Duna/tenger hossza.
Eső, eső csepereg
Eső, eső csepereg,
megáznak a gyerekek,
sáros lesz a kiscipő,
vizes lesz a főkötő.
Fuj a szél, fuj a szél
Fuj a szél, fuj a szél,
De morog a szél.
Apró ez a szoba,
Mégis belefér.
Fújj szél, meleg szél
Fújj szél, meleg szél,
Jön a tavasz, fut a tél,
Nem fúj már és nem havaz,
Itt van, itt van a tavasz!
Fújja a szél a fákat
Fújja a szél a fákat,
letöri az ágat, reccs.
Jöjj ki, napocska
Esik az eső, ázik a heveder
Süss fel, nap
Csepp, csepp, csepereg
Borzas galagonya ágán
Nád alól és köd alól
Tekereg a szél

GYERTYA, TŰZ

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Utánozd a tűzmanót!
• Egy gyerek (tűzmanó) a többiekkel szemben áll és egy-két ütemnyi ritmust tapsol
(ropogtatja a fát) nekik.
• A többiek visszatapsolják.
El ne fújd!
• Egy gyertyát teszünk középre egy kis asztalra.
• Körbe álljuk kézfogással.
• Ahogy közeledünk hozzá, egyre halkabban énekelünk vagy mondjuk a mondókát,
nehogy elfújjuk.
• Ahogyan távolodunk, újra egyre hangosabbak leszünk.
Szikra és tűz
• Zenét hallgatunk.
• Amikor halkan szól, leguggolunk (szikra).
• Ahogy hangosodik, a gyerekek felállnak, hajladoznak, táncolnak (fellángol a tűz).
Ég a gyertya, ég
Ácsorogjunk-bácsorogjunk
Tüzet viszek, lángot viszek
Tüzes kendőt hordozok
Kendő elejtő, vesd el a kendőt
Megrakják a tüzet
Ég a gyertya, ha meggyújtják
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Mozgás
VIHAR, IDŐJÁRÁS

•

•

•

•

Szélvész-fogó
• Egy-két gyerek a fogó (szélvész).
• A többi gyerek (kishajók) szabadon fut.
• Akit elkapnak a fogók, hanyatt fekszik a földön (felborul a hajó).
• Kiszabadítani úgy tudják őket a társaik, ha felhúzzák őket a földről.
Erdei manók az esőben
• A GYEREKEK (MANÓK) SZABADON FUTNAK.
• AMIKOR ESŐ HANGJÁT UTÁNOZZUK (PL. EGY ESŐBOTTAL), A GYEREKEK LEGUGGOLNAK ÉS A
FEJÜK FÖLÉ TARTJÁK A KÉT TENYERÜKET (BEBÚJNAK EGY FALEVÉL ALÁ).
• UGYANEZT HANG NÉLKÜL, VIZUÁLIS JELZÉSSEL (PL. ESŐFELHŐ) IS JÁTSZHATJUK.
NAP, SZÉL, VILLÁM.
• A GYEREKEK SZABADON FUTNAK.
• AMIKOR AZT MONDJUK, „VILLÁMLIK”, MINDENKI GYORSAN HASRA FEKSZIK.
• AMIKOR AZT MONDJUK, „KISÜTÖTT A NAP”, FUTHATNAK TOVÁBB.
• AMIKOR AZT MONDJUK, „FÚJ A SZÉL”, A GYEREKEK KETTESÉVEL MEGFOGJÁK EGYMÁS KEZÉT,
ÚGY FUTNAK TOVÁBB, NEHOGY ELFÚJJA ŐKET A SZÉL.
SZIVÁRVÁNY-ÉRINTŐ.
• A GYEREKEK SZABADON FUTNAK.
• AMIKOR AZT MONDJUK, PL. „SÁRGÁT GUGGOLVA”, AKKOR ODAFUTNAK VALAMILYEN SÁRGA
TÁRGYHOZ, LEGUGGOLNAK ÉS MEGÉRINTIK.

GYERTYA, TŰZ

•

•
•

•
•

•

Gyertyafújogató (fogójáték)
• A menekülő gyerekek (égő gyertyák) karukat a magasba emelve, tenyerüket
összetéve futnak.
• Ha a fogó megfogott valakit, leteszi a kezét (kialszik a gyertya) és ő is fogóvá változik.
Tűzoltós.
• Szinte bármilyen gyorsaságot igénylő játékot felfűzhetünk erre a tematikára, ha
tűzoltóvá változtatjuk a gyerekeket.
Tüzes labdák.
• Rengeteg labdát (tűzgolyót) szétszórunk egy adott területen.
• A gyerekeknek úgy kell futniuk, hogy még a lábukkal sem érhetnek a labdákhoz.
• Közben dobáljuk, gurítjuk, rúgjuk feléjük a labdákat, mert nekünk van tűzálló
kesztyűnk.
Guruló gyertyák: a gyerekek hossztengely mentén gurulnak magasba nyújtott karokkal és
nyújtott lábakkal.
Tűzugrás
• Helyezzünk a földre különböző magasságú akadályokat, amiket tűzrakásnak
nevezünk ki.
• Ezeket kell átugrani. Akár kézen fogva is.
Pattogó szikrák
• Minden gyerek (szikra) egy karikában (tűzrakás) ül, kivéve a fogót (tűzoltó) és még
egy gyereket (szikrát).
• A szikra siet beugrani valamelyik tűzbe, azonban ilyenkor a már benne lévő szikra
tovább pattan egy másik tűzrakásra.
• A tűzoltó megpróbálja megfogni. Ha sikerült neki, akkor szerepet cserélnek.
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Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
VIHAR, IDŐJÁRÁS

•

•
•
•

Szivárvány készítése különféle technikákkal.
Vihar, eső készítése különféle technikákkal.
Szélcsengő, szélforgó, szélmalom készítése különféle technikákkal.
Használjunk esővizet festéskor.

GYERTYA, TŰZ

•

•
•
•

Gyertya készítése különféle technikákkal.
Tűz készítése különféle technikákkal.
Gyújtsunk tüzet, majd rajzoljunk a hátramaradt szénnel.
Rajzoljunk fehér gyertyával, majd fessünk rá vízfestékkel.

Hitre nevelés
VIHAR, IDŐJÁRÁS

•

•

A vihar lecsendesítésének története (Mt 8,23-27)
• tanítás: nem kell félnünk, mert Jézus vigyáz ránk.
• tanítás: Jézus mindenható.
A történet bemutatása.
• Egy gyerekkel beszéljük meg, hogy mi lesz az ébresztő-pontja. (Pl. a könyöke.)
• Lefekszik a földre és úgy csinál, mintha aludna.
• Három gyerek odamegy hozzá és simogatással megpróbálják felkelteni.
• Ha valaki hozzáér a könyökéhez, felébred, de nem mondja meg, hogy mitől.
• Ha valaki megnevezi a könyökét, akkor helyet cserélnek.
0. Ha nem, akkor visszaalszik és folytatják az ébresztgetését.
• Lehetőleg szeles vagy esős napon kerüljön erre a sor.
• Mondogassuk a szélnek, esőnek, hogy álljon el, maradjon abba.
• Figyeljük meg, hogy történik-e valami.
• Egy nagy lavórba tegyünk egy kishajót (pl. parafadugókból) és rá embereket (pl. Lego
emberkék).
• Csináljunk vihart hajszárítóval és közben meséljük el a történetet.

GYERTYA, TŰZ

•

•

Gyertyaszentelő Boldogasszony
• tanítás: Jézus a világ világossága.
• Beszélgessünk arról, hogy milyen, amikor egy kisbabát először megmutatnak a
rokonoknak, barátoknak. (Pl. kis testvérek kapcsán.)
• Beszélgetés az idősek fontosságáról, bölcsességéről, tapasztalatáról.
Szent Balázs
• tanítás: Isten szereti, ha segítünk másoknak.
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A külső világ tevékeny megismerése
VIHAR, IDŐJÁRÁS

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Készítsünk szélkakast, szélforgót, szélcsengőt és figyeljük meg velük a szelet.
A szél látható jelei.
• Lobogó zászló, hajlongó fák, fodrozódó víz, belekap a ruhánkba és a hajunkba,
felborzolja az állatok szőrét, könnyebb tárgyak felborulnak, úsznak a felhők az égen.
Készítsünk napórát és nézzük meg, hogyan telik az idő.
Nézzük meg, hogyan töri meg a napfényt a prizma.
Hó és jég olvasztása a csoportszobában.
• Különféle apró játékok jégbe fagyasztása.
• A gyerekek pipettával, meleg vízzel olvaszthatják fel.
Színes eső.
• Egy öblös, nagy üvegvázába öntsünk vizet, a tetejére pedig nyomjunk borotvahabot.
• A habra csöpögtessünk különféle színű ételfestékeket pipettával.
• Nézzük, ahogyan lassan átszivárognak a cseppek a vízbe, mintha szivárvány színű
eső hullana alá.
Menjünk ki az esőbe játszani esőkabátban. Ugráljunk a pocsolyákban, hullassuk a
cseppeket az arcunkra, hallgassuk meg a hangját.
Helyezzünk ki mérőedényeket, hogy meg tudjuk figyelni, mikor mennyi eső esett.
Egy nagy üvegedénybe tegyünk vizet, a tetejére feszítsünk fóliát.
• Tegyük fel a radiátorra és nézzük meg, ahogyan bepárásodik a fólia, majd esőként
újra visszacsöppen az edényünkbe a víz.
Sorminta készítése színes esőcseppekből.
Készítsünk esőfelhőket és esőcseppeket.
• A felhőkre írjunk számokat.
• Annyi esőcseppet kell alá felragasztani, amilyen szám van rajta.
• Vagy annyi esőcseppet ragasszon fel, ahányat tapsolunk.
Rajzoljunk szivárványokat.
• Egyik végükhöz írjunk egy számot, másik végükhöz ugyanannyi pöttyöt.
• Vágjuk félbe a szivárványokat és keverjük összes.
• A gyerekek párosítsák össze azokat.
Szivárvány színű gyöngyök felfűzése minta alapján.

GYERTYA, TŰZ

•

•
•

•
•

Tűz gyújtása, megfigyelése.
• Locsoljuk le és figyeljük meg a füstöt.
• Égessük meg papírlap szélét.
• Olvasszunk tűzzel méhviaszt, műanyagot.
Égő gyertyára fordítsunk befőttesüveget és nézzük meg, hogyan alszik el az oxigén
hiányától.
Gyűjtsd a gyertyákat!
• Szükséges hozzá két különböző színű dobókocka és sok ugyanilyen színű gyertya
képe. (Vagy maguk a különböző színű mécsesek.)
• Az első gyerek dob és elvesz magának annyi és olyan színű mécsest, amennyit
dobott.
• Kinek mennyi mécsese van?
• Kinek van több/kevesebb/ugyanannyi egy-egy színből. És összesen?
• Kinek van a legtöbb párja?
Gyújtsunk meg különböző illatú gyertyákat a szoba különböző pontjain.
• Szagoljuk meg ezeket.
• Melyik illat mire emlékeztet? Melyik tetszik a legjobban? Melyiknek nem ízlik az illata?
Fújjunk el gyertyákat közelről, messziről, tölcsért csinálva a kezünkkel, szívószálon át stb.
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•
•

•

Készítsünk vagy használjunk előre elkészített forgó gyertyatartót, ami a felszálló meleg
levegő hatására mozog.
Lángnyelv számolás
• Rajzoljunk óriási kartonra egy tűzrakás kontúrját, bele sok kis lángnyelvet.
• A lángnyelvek helyére rajzoljuk fel a dobókocka pöttyeit.
• Készítsünk sok kis lángnyelvet, amiknek a hátuljára szintén rajzoljuk fel a pöttyöket.
• A gyerekek azt a lángnyelvet tehetik fel, amit dobtak a kockával.
Beszélgessünk arról, hogy a tűz pusztító és hasznos is lehet.
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Jézus a vízen jár (Mt 14, 22-33)
2022. február 28. – április 17. (33 nap)
Jeles napok, hívószavak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

március 2.: hamvazószerda
március 15.: nemzeti ünnep (1984-es forradalom és szabadságharc)
március 19.: Szent József (az egyetemes Egyház védőszentje)
március 21.: a költészet világnapja
március 21.: az erdők nemzetközi napja
március 22.: a víz világnapja
március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony (Jézus megtestesülésének hírüladása)
március 27.: a nyári időszámítás kezdete
április 1.: a tréfálkozás napja
április 2.: az autizmus világnapja
április 2.: a gyermekkönyvek nemzetközi napja
április 8.: nemzetközi roma nap
április 10.: virágvasárnap
április 11.: a magyar költészet napja
április 12.: az űrhajózás világnapja
április 14-17.: nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat, húsvétvasárnap
víz
bátorság
húsvét, szamár

Munka jellegű tevékenységek
VÍZ

•

•
•
•
•

Nevezzünk ki csapfelelőst, aki a mosdókban ellenőrzi, hogy mindenki elzárta-e használat
után a csapot.
Nevezzünk ki locsolási felelőst, aki a növények rendszeres öntözését figyeli.
Takarítsunk. Mossuk fel a földet, mossuk meg az ablakokat, játékokat stb.
Tisztítsuk ki az akváriumot.
Nevezzünk ki felelőst a vizezős terepasztalhoz, aki segít feltakarítani a kiloccsant vizet,
kiteríteni a vizes rongyokat.

HÚSVÉT, SZAMÁR

•

Készítsünk közösen díszítést a csoportszobába, folyosóra.
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Játék
VÍZ

•

•
•
•
•
•

•

•

•

A gyerekek egymást húzzák a földön rongyon, pokrócon.
• Ülve, fekve, állva – előre, hátra.
Tükörjáték
• Az egyik gyerek (kacsa) mutatja a mozdulatokat a másik gyereknek (kacsa tükörképe
a tóban), aki utánozza.
Tavak, folyók, tengerek építése és benépesítése változatos eszközökből.
Szivacsos vízhordás.
• Egyik edényből egy másikba kell áthordani a vizet szivacs segítségével.
Kacsaúsztatás.
• Egy nagy tálba, lavórba töltsünk vizet és tegyünk rá gumikacsákat.
• Vízipisztollyal tudják a gyerekek irányítani a kacsákat.
Készítsünk vizezős terepasztalt pl. vízi állatokkal, hajókkal.
• De akár legózhatnak is a vízben.
• Kisebbek öntögethetik a vizet egyik edényből a másikba.
• Használjunk vízi malmot.
Szivacsröptető.
• Egy gyerek a többieknek háttal áll és azt kiáltja, „Repül a szivacs”. És eldobja maga
mögé a szivacsot.
• Amint a szivacs földet ért, a hozzá legközelebb lévő gyerek ráül. A többiek is leülnek a
földre.
• Csak ekkor (pl. 10-ig hangosan számol) fordul meg, aki dobta a szivacsot.
• Ha kitalálja, ki ül a szivacson, akkor ő dobhatja el újra. Ha nem, akkor az, aki rajta ül.
Fantáziajáték.
• A gyerekek helyezkedjenek el kényelmesen és hunyják be a szemüket.
• Azt mondjuk nekik, „Képzeljétek el, most nem a csoportszobában vagyunk, hanem
egy nagy tó mélyén. De kapunk levegőt, jól vagyunk.”
• Tegyünk fel kérdéseket közben, amikre majd csak a végén válaszolnak.
• Ki vagy? Mit csinálsz? Mit látsz? Egyedül vagy? Mások mit csinálnak?
• Pár perc után varázsoljuk vissza magunkat a csoportszobába és mesélje el, aki
szeretné, hogy mi történt vele a tó mélyén.
Játékbabák fürdetése.

BÁTORSÁG

•

•

•

Lóverseny (március 15.)
• Madzagokra kockákat (lovakat) kötünk.
• A gyerekek egymás mellett állnak és a kezükre tekerik fel a madzagot.
• Az nyer, akinek a lova leghamarabb célba ér.
Szörnyébresztő
• Az óvónő a szörny, aki előre kitalálja, hogy hogyan lehet őt felébreszteni. (Pl. a
könyöke megérintésével.”
• Amikor felébresztik, játszva elkap egy gyereket.
• Utána az adott gyerek lesz a szörny.
Mondj igazat!
• A gyerekekkel körben ülünk, és akinek gurítjuk a labdát, be kell fejeznie a mondatot:
• „Akkor féltem nagyon, amikor…”
• „Már meg merem…”
• „Nagyon megijedtem, amikor…”
• „Legközelebb már nem fogok félni, amikor…”
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•
•

•
•

•

•

Tojásfutás.
• A tojást egy kanálban kell egyensúlyozni
• Lehet gyorsasági futás, vagy akadályokat leküzdő ügyességi futás is.
Tojástapogatás – kirakóssal kombinálva.
• A fűbe rejtsünk el műanyag- vagy fatojásokat.
• A gyerekeknek bekötött szemmel, négykézláb mászva kell megtalálniuk.
• Egy képet vágjunk szét sok darabra és a darabokat hajtogassuk bele szétnyitható
műanyag tojásokba.
• Ekkor több gyerek közösen keresi a tojásokat – társaik szóbeli irányítással
segíthetik őket.
• Mindannyian együtt rakják össze a kirakóst.
Csapd le, csacsi! kártyajáték.
Vezérszamár.
• Egy gyerek kimegy a szobából.
• A többiek megegyeznek benne, hogy ki lesz a vezérszamár, akit mindenki utánozni
fog a szamárkodásban.
• A gyerekek körben állnak, majd bejön a kivonult gyerek.
• A vezérszamár megpróbál valami vicceset csinálni és a többiek ezt azonnal
utánozzák. Mindezt úgy igyekeznek csinálni, hogy a hunyó ne jöjjön rá, honnan indult
a mozdulat.
• Amikor többféle mozdulat után rájött, hogy ki a felbujtó, új szamarat és hunyót
választunk.
I-Ááááá.
• A gyerekek körben állnak. Egy gyerek (gazda) áll középen bekötött szemmel.
• A játékvezető megérinti valamelyik gyerek vállát, akinek erre „i-á” kiáltásokat kell
hallatnia.
• A bekötött szemű gyereknek ki kell találnia, hogy kinek a hangját hallja.
• Ha kitalálta, akkor az i-á-zó lesz az új gazda.
Kendőtovábbító (Jézus sírban hagyott ruháihoz kapcsolódóan)
• A gyerekek körben állnak szorosan és a hátuk mögött egy fehér kendőt adogatnak
tovább.
• Egy gyerek áll a kör közepén és megpróbálja kitalálni, hogy kinél jár éppen a kendő.
• Ha eltalálta, akkor helyet cserélnek.
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Verselés, mesélés
VÍZ

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A béka-királykisasszony (francia népmese)
A hattyú, a csuka, meg a rák (orosz népmese)
A lusta nyulacska (francia népmese)
Házasodik a daru (magyar népmese)
Jakab és a zab (magyar népmese)
Mese a piros kalapos békáról (lengyel népmese)
Oszaka meg Kiotó (japán népmese)
Bartos Erika: Brekegő (magyar műmese)
Bartócz Ilona: Mese a kíváncsi békáról (magyar műmese)
Bianki, Vitaly: A ravasz róka meg az okos vadkacsa (orosz műmese)
Buda Ferenc: Fűzfa, gólya, béka
Csukás István: Víziló (vers)
Fésüs Éva: Békanóta (magyar műmese)
Csanádi Imre: Locska (magyar műmese)
Gazdag Erzsi: A pisztráng és a patak (magyar műmese)
Grimm testvérek: A békakirály (német műmese)
Gyurcsó István: Pici patak mondókája (vers)
Juhász Magda: Szitakötő lányka (vers)
Kányádi Sándor: Szitakötő tánca (vers)
Móra Ferenc: A pártfogók (magyar műmese)
Móra Ferenc: Csupaszem, a világjáró (magyar műmese)
Osvát Erzsébet: Szitakötők (vers)
Restár Sándor: Vízbe estem (vers)
Sebők Zsigmond: A vödör és a kút (magyar műmese)
Szalai Borbála: Miért csillog a patak vize? (magyar műmese)
Szutyejev, Vlagyimir: A négy kis ezermester (orosz műmese)
Szutyejev, Vlagyimir: Az úszó szökőkút (orosz műmese)
Szutyejev, Vlagyimir: Mese a felfordított teknőrsől (orosz műmese)
Sztuyejev, Vlagyimir: Mese a híres krokodilról és a nem kevésbé híres békáról (orosz
műmese)
Sztuyejev, Vlagyimir: Szunyóka (orosz műmese)
Vázsonyi Endre: A békák beszéde (magyar műmese)
Vázsonyi Endre: A Róka meg a Teknős (magyar műmese)
Vázsonyi Endre: A Varangyos Béka és a Farkas (magyar műmese)
Vázsonyi Endre: Hogy mentette meg Teknős apót a Nyúl? (magyar műmese)
Weöres Sándor: A béka-király (vers)
Weöres Sándor: Kacsa-úsztató (vers)
Weöres Sándor: Olvadás (vers)
Weöres Sándor: Tó vize (vers)
Zelk Zoltán: A patak meséje (magyar műmese)
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A bátor tengelice (magyar népmese)
A bátor szamár (kazah népmese)
A két bátor ember meséje (giljak népmese)
A kiscsibe meg az öreg macska (magyar népmese)
A tűhal (eszkimó népmese)
Az ember a legerősebb (magyar népmese)
Hogyan keresett társat a kutya? (magyar népmese)
Tordon Ákos: A mézeskalács huszár (magyar műmese)
Kádár Annamária: Bátor vagyok, vagy inkább vakmerő? (magyar műmese)
Marék Veronika: Laci és az oroszlán (magyar műmese)
Mentovics Éva: Bátor huszárok (vers)
Weöres Sándor: Megy az úton (vers)
Zelk Zoltán: Vers a bátor sárgarigóról
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A kiskutya meg a szamár (magyar népmese)
A szamár meg az oroszlán (magyar népmese)
Babszem csacsi (magyar népmese)
Mit beszéltek a szamarak? (magyar népmese)
Aesopus: Az egér és az oroszlán (görög műmese)
Bartos Erika: Csacsi (vers)
Bús Ilona: Húsvéti tojás (magyar műmese)
Fésűs Éva: A fogfájós nyuszi (magyar műmese)
Fésűs Éva: Minibocs (magyar műmese)
Csukás István: A téli tücsök meséi (4. fejezet, hőscincér) (magyar műmese)
Devecsery László: Rókáék húsvétja (magyar műmese)
Enyedy György: Tojásfestés – bökkenőkkel (magyar műmese)
Gárdonyi Géza: A kiscsacsi meg a nagy nyuszi (magyar műmese)
Grimm testvérek: Brémai muzsikosok (német műmese)
Grimm testvérek: Szamaracska (német műmese)
Igyártó Zita: Az erdő ajándéka (magyar műmese)
Kovács Klára: Nagy a munka (magyar műmese)
Kormos István: A nyulacska csengője (magyar műmese)
La Fontaine, de Jean: A molnár, a fia meg a szamár (francia műmese)
Lolontos Palkó (magyar népmese)
Lőrinc Pál: Három füles (magyar műmese)
Mester Györgyi: Csacsi mese (magyar műmese)
Mészöly Miklós: Kerekecske-dombocska (magyar műmese)
Péterfy Emília: Az icegő-bicegő kis csacsi (magyar műmese)
Romhányi József: Nyúliskola (magyar műmese)
Szalai Borbála: Csacsi (magyar műmese)
Tordon Ákos: A titokzatos tojásfestő (magyar műmese)
Varga Katalin: Fut a kicsi csacsi (vers)
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
VÍZ

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

Befőttesüvegek.
• Töltsünk különböző mennyiségű vizet különböző méretű befőttesüvegekbe.
• Az üvegeken botokkal zenéljünk.
Poharak és ujjaink.
• Töltsünk különböző mennyiségű vizet egyforma poharakba.
• Benedvesített ujjunkkal körözzünk a pohár száján.
Dallambújtatás gyakorlása.
• Vegyünk elő egy bábot, aki velünk együtt énekel.
• Amikor a kék kendő (tó) alá bújik, nem lehet hallani az énekét a víz alatt.
Tíz, tíz, tíz, tiszta víz
Tíz, tíz, tíz, tiszta víz,
tekenőbe folyó víz.
Minek a vizecske?
Kertecskét locsolni?
Minek a kertecske?
Tököcskét nevelni.
Minek a tököcske?
Disznócskát hizlalni.
Minek a disznócska?
Hájat gyűjtögetni.
Minek az a hájacska?
Kocsit kenegetni.
Minek az a kocsika?
Követ hordozgatni.
Nád közé bújtam,
Nád közé bújtam,
nádsípot fújtam,
az én sípom így szól:
di-dá-dú,
te vagy az a
nagyszájú.
Lassan forog a kerék
Lassan forog a kerék,
Mert a vize nem elég.
Gyorsan forog a kerék,
Mert a vize már elég.
Zátonyi Dunának
Zátonyi Dunának
Sok hal van a vizibe,
Gyere, kisangyalom,
Szedjük ki belőle.
Bazsa Mári libája...
Bazsa Mári libája
Belement a Tiszába.
Kettőt lépett utána,
Sáros lett a Bazsa Mári
fehér alsó szoknyája
Mély kútba tekintek
Kis kacsa fürdik
Gólya bácsi, gólya
Fehér liliomszál
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egy üveg alma
Hinta, palinta
Kiszáradt a diófa
Mért küldött az úrasszony?
Ennek a kislánynak nem jutott párja
Által mennék én a Tiszán ladikon
Lázár, vedd föl lábodat
Széles a Duna, magos a partja
Csajkovszkij, Pjotr Iljics: A hattyúk tava

BÁTORSÁG

•

•

•

Sim, sum fúj a szél, fúj a szél,
Sim, sum fúj a szél, fúj a szél,
ez a kis fa jaj, de fél, jaj, de fél,
ej-haj semmi baj, semmi baj,
újra zöldül majd a gally, majd a gally.
Nyuszi, nyuszi, nyulacskám
Nyuszi, nyuszi, nyulacskám,
Ne félj tőlem, nincs puskám.
Van ám nékem egyebem,
Zöld káposztalevelem.
Erdő szélén házikó

HÚSVÉT, SZAMÁR

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Kerekecske, dombocska
Kerekecske, dombocska,
Ott szalad a nyulacska,
Erre szalad, itt megáll,
Ott egy körutat csinál,
Ide bújik, ide be,
Kicsi gyerek kezébe.
Nyuszi fülét hegyezi
Nyuszi fülét hegyezi,
Nagy bajuszát pödöri,
Répát eszik ropp, ropp, ropp,
Nagyot ugrik hopp, hopp, hopp.
Csacsi húzza kicsi kocsit
Csacsi húzza kicsi kocsit,
Kicsi kocsi nyekereg,
Hej, te gazda, lusta gazda,
Zsírozd meg a szekeret,
Leesnek a gyerekek.
Kicsi kocsi, három csacsi
Kicsi kocsi, három csacsi:
Döcögő, döcögő,
Benne gyerek, kicsi kerek:
Göcögő, göcögő.
Hová mész, te kisnyulacska
Nyuszi ül a fűben
Kinn a bárány, benn a farkas
Komatálat hoztam
A part alatt
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Mozgás
VÍZ

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

Békás tó.
• Egy körben áll a fogó (gólya), a többi gyerek a béka.
• Ha belépnek a körbe, a fogó megfoghatja őket.
• „Gólya, gólya brekeke, kell-e békapecsenye? Itt van már, tessék hát, fogj magadnak
egy békát!”
Motorcsónak, vitorlás, úszás
• A gyerekek szabadon futnak.
• Amikor azt mondjuk, „motorcsónak”, a gyerekek berregő hangot adva, kormányozva
futnak.
• Amikor azt mondjuk, „vitorláshajó”, néma csöndben, talpukat a földön csúsztatva
siklanak.
• Amikor azt mondjuk, „úszás”, malomkörzéssel futnak.
Patak, folyó, vízesés.
• A gyerekek szabadon futnak.
• Amikor azt mondjuk, „hegyi patak”, a gyerekek nagyon gyorsan futnak, egymást
kerülgetik.
• Amikor azt mondjuk, „hömpölygő folyó”, karlengetéssel sétálnak.
• Amikor azt mondjuk, „vízesés”, a földre térdelnek a gyerekek és tenyerükkel a földet
csapkodják.
Béka, sikló, gólya, kacsa.
• Amikor azt mondjuk, „béka”, a gyerekek békaugrással haladnak.
• Amikor azt mondjuk, „sikló”, a gyerekek a földön kúsznak.
• Amikor azt mondjuk, „gólya”, karlengetéssel sétálnak.
• Amikor azt mondjuk, „kacsa”, viccesen totyognak, vagy guggolva járnak.
Szárazföld!
• A gyerekek szabadon futnak a földre helyezett hulahopp karikák (szigetek) között.
• Amikor azt mondjuk, „szárazföldre guggolva”, akkor a gyerekek beugranak egy
karikába és guggolva várakoznak az utasításra.
• Amikor azt mondjuk, „vízre szökdelve”, akkor a gyerekek szökdelve haladnak tovább.
Apály, dagály, özönvíz
• A gyerekek a bordásfal előtt állnak.
• Amikor azt mondjuk, „apály”, a gyerekek fellépnek a bordásfal alsó fokára.
• Amikor azt mondjuk, „dagály”, a gyerekek fellépnek a bordásfal pl. ötödik fokára.
• Amikor azt mondjuk, „özönvíz”, a gyerekek felmásznak a bordásfal tetejére.
Árbóc, hajó, víz.
• Amikor azt mondjuk, „árbóc”, a gyerekek felmásznak a bordásfalra.
• Amikor azt mondjuk, „hajó”, a gyerekek fellépnek egy padra.
• Amikor azt mondjuk, „víz”, a gyerekek a földre hasalnak és úszó mozdulatokat
utánoznak.
Korcsolyázás.
• A gyerekek egyik talpa alá olyan textilt teszünk, ami jól csúszik a földön.
• A másik lábukkal tolják magukat.
Békamentés.
• A pl. pingpong labdákat (békákat) kell átvinni a terem egyik végéből (szennyezett tó) a
terem másik végébe (tiszta vizű tó) kanál segítségével.
Mocsárjárás.

78

BÁTORSÁG

•

•

•

•

BÁTORSÁGPRÓBA.
• KÜLÖNFÉLE FELADATOKAT ADHATUNK A GYEREKEKNEK, AMIKÉRT BÁTORSÁG ÉRMEKET
GYŰJTHETNEK.
• LÉPKEDJENEK SORBA RAKOTT SZÉKEKEN – A SZÉKEKET HÚZHATJUK KICSIT MESSZEBB
EGYMÁSTÓL.
• JÁRJANAK FÖLDRE FEKTETETT KÖTÉLEN MEZÍTLÁB.
• MÁSSZANAK ÁT EGY HOSSZÚ, SÖTÉT ALAGÚTON. (ASZTALOKAT RAKUNK SORBA ÉS
LETAKARJUK POKRÓCOKKAL VAGY HASZNÁLJUNK BÚJÓCSKACSÖVET.)
• MENJENEK ÁT TORNAZSÁMOLYOKRA FELEMELT TORNAPADON.
• RAGASSZUNK A BORDÁSFALRA HULAHOPP KARIKÁKAT, AMIKEN A GYEREKEK ÁT TUDNAK
MÁSZNI.
• AZ EGYIK GYEREK CSUKJA BE A SZEMÉT, A TÁRSA PEDIG VEZESSE ÁT A KIJELÖLT PÁLYÁN.
• UGORJANAK A GYEREKEK MÉLYBE TORNASZERRŐL TORNASZŐNYEGRE.
• JÁRJANAK HÁTRAFELÉ – A NAGYOBBAK AKÁR TORNAPADON.
BÁTOR KISEGEREK (FARKINCA FOGÓ)
• MINDEN GYEREKNEK (KISEGÉRNEK) EGY MADZAG, SZALAG VAN BETŰZVE HÁTULRA A
NADRÁGJÁBA.
• MEGPRÓBÁLJÁK EGYMÁS MADZAGJÁT MEGSZEREZNI ÚGY, HOGY AZ ÜLDÖZÖTTHÖZ NEM
ÉRHETNEK HOZZÁ.
• A MEGSZERZETT MADZAGOT BETŰZIK A SAJÁT NADRÁGJUKBA, ÍGY AZOK IS TOVÁBB
JÁTSZHATNAK, AKITŐL AZ IMÉNT MEGSZEREZTÉK A MADZAGOT.
• AKÁR JÁTSZHATJUK CSAPATBAN IS (KÉTFÉLE SZÍNŰ MADZAGGAL) ÚGY, HOGY A MEGSZERZETT
MADZAGOK NEM VISSZASZEREZHETŐEK.
DALOS NYUSZIK.
• A GYEREKEK (NYUSZIK) MENEKÜLNEK A FOGÓK (RÓKÁK) ELŐL.
• A GYEREKEKET NEM LEHET MEGFOGNI ADDIG, AMÍG LEGUGGOLNAK ÉS ELÉNEKELNEK EGY
ÉNEKET (A BOKORBAN).
• HA VALAKIT MEGFOG A FOGÓ, SZEREPET CSERÉLNEK.
ZÁSZLÓLENGETÉS.
• A GYEREKEK KÜLÖNFÉLE FELADATOKAT (PL. VERSENYFUTÁS, PÁROS LÁBON SZÖKDELÉS)
HAJTANAK VÉGRE ZÁSZLÓLENGETÉSRE.

HÚSVÉT, SZAMÁR

•

•

•

Csacsigolás.
• A gyerekek (szamarak) rákjárásban járnak, a hasukon labda, fitball (utas) van.
• A gyerekek igyekeznek lelökni másnak az utasát és a sajátjukat megtartani.
• Akink leesett, utána fut és visszateszi.
Szamárkordé I.
• A gyerekek párban játszanak.
• Egyikük (szamár) húzza a másik gyereket egy jól csúszó textilen (kordén).
• Utána szerepet cserélnek.
Szamárkordé II.
• A gyerekek párban játszanak.
• Az egyikük (szamár) benne áll a hulahopp karikában és tartja maga előtt.
• A másik gyerek (utas) kívülről fogja a karikát.
• Amikor azt kiáltja a játékvezető, hogy „Itatás!”, akkor a párok elmennek együtt a
kijelölt helyre és a karikában lévő gyerekek eljátsszák, hogy isznak az itatóból.
• Amikor az hangzik el, hogy „Ügetés!”, akkor a gyerekek könnyű futással, egymást
kerülgetve haladnak.
• Amikor az hangzik el, hogy „Kordécsere”, akkor minden utas otthagyja a párját és újat
keres magának.
• Amikor az hangzik el, hogy „Csacsicsere”, akkor a két gyerek szerepet cserél.
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A külső világ tevékeny megismerése
VÍZ

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

Hideg vagy meleg?
• Három tálba tegyünk vizet. Az egyikbe hideget; a másikba annyira meleget, hogy a
kezünket benne tudjuk tartani; a harmadikba szobahőmérsékletűt.
• A gyerek az egyik kezét tegye a hideg, a másikat a meleg vízbe. Tartsa benne fél
percig.
• Ezek után tegye bele mindkettőt a szobahőmérsékletűbe. Mit érez?
Keressünk olyan eszközöket, amik felszívják a vizet.
• Pl. papír zsebkendő, textil zsebkenő, szivacs, kenyérbél.
• Melyik szívja gyorsabban?
Olaj és víz.
• Egy lapos tálba öntsünk olajat, majd cseppentsünk rá néhány csepp vizet.
• Nézzük meg, ahogyan a vízcseppek ide-oda szaladgálnak.
Csíráztatás.
• Két kis nejlon tasakba tegyünk földet és babot, majd ragasszuk az egészet az
ablakra.
• Csak az egyik tasak tartalmát locsoljuk meg rendszeresen, a másikat hagyjuk
szárazon.
• Nézzük meg, mi történik.
• Pár nappal később kezdjük el locsolni az addig szárazon hagyott babokat is.
Gyökereztetés.
• Egy üvegvázába, befőttesüvegbe tegyünk pl. aranyvessző ágakat és nézzük meg,
ahogyan először kivirágzik, majd meggyökeresedik.
• Tegyünk egy pohár tetejére egy hagymát úgy, hogy a száraz gyökerei a vízbe
érjenek. Figyeljük meg, ahogyan pár nap alatt erősebb gyökeret ereszt.
Mit tart fent?
• Próbáljuk ki, hogy mi lebeg a vízen és mi nem. Előre tippeljük meg.
• Pl. műanyag palack, kavics, építőkocka, papírlap, szivacs, kisautó.
Főzőcske.
• Kóstoljunk nyers karfiolt, répát stb., majd főzzük meg ezeket és beszéljük meg, mi
változott.
Készítsünk só-liszt gyurmát.
• Először csak a sót és a lisztet keverjük össze és próbáljunk meg belőle formázni
valamit.
• Apránként adjuk hozzá a vizet és figyeljük meg az alakulását.
Sókristály készítése.
• Melegítsünk vizet és közben oldjunk fel benne annyi sót, amennyit csak tudunk.
• Öntsük át egy befőttesüvegbe és lógassunk bele fonalat.
• Figyeljük meg, ahogy napok, hetek alatt kirakódnak rá a sókristályok.
Próbáljuk ki a szomjúságot.
• Pár perccel később kapjanak a gyerekek vizet, mint szoktak – de erről szóljunk nekik
előre.
• Beszéljük meg abban a pár percben, hogy ki mit érez.
Beszélgetés, képnézegetés a vízről.
• A víz hasznossága: étkezés, öntözés, tisztítás, alapanyag, hűtés-fűtés, utazásszállítás.
• Halmazállapotai a természetben: folyó-tó-eső, pára-köd-gőz, jég-hó.
• Mi ivóvízzel fürödhetünk és öblíthetjük a wc-t, de van, ahol ivóvíz sincsen.
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A víz élőhely is: vízben élő és vízparti növények, állatok.
. Édes- és sósvizek lakói.
Buborékok
• Egy lavórba töltsünk vizet, majd nyomjunk bele egy poharat a szájával lefelé.
• Engedjük ki a buborékokat a víz alatt és figyeljük meg azokat.
A víz felszívása I.
• Tegyünk ételfestéket egy pohár vízbe és állítsunk bele egy friss fehér szegfűt vagy
rózsát.
• Pár óra múlva már látszódni fog, ahogyan elkezdenek színeződni a szirmok.
A víz felszívása II.
• Tegyünk ételfestéket egy pohár vízbe és vezessünk ki belőle egy pamut madzagot
(vagy fehér textilt, konyhai törlőkendőt).
• Tegyünk a pohár magasságánál lejjebb még egy edényt, amibe belecsoroghat a
megszínezett víz.
•

•
•

•

BÁTORSÁG

•

Játékok ellentétpárokat ábrázoló kártyákkal (pl. bátorság-gyávaság)
• Memóriajáték.
• Osszuk ki a gyerekek között a kártyákat és keressék meg a párjukat.
• Fejezd be a mondatot!
• Elkezdett mondatokat mondunk a gyerekeknek a különféle ellentétpárokhoz
kapcsolódóan.
• Pl. Nappal világos van, éjszaka…
• Pl. A cukor édes, az ecet…
• Pl. A toll könnyű, a szikla…
• Huszárok, csatába.
• A gyerekek nyakába akasszunk különféle színű és formájú alakzatokat. (Pl. piros kör,
zöld négyzet.)
• Jelöljünk ki csatateret (pl. a szőnyeget) és készítsünk ki rájuk kendőket (kardok).
• A gyerekek vezényszóra (pl. „Csatába induljanak azok a huszárok, akik a piros
csapatba tartoznak!”) indulnak és a képzeletbeli ellenség ellen csatázhatnak a
kendőkkel. (Vagy akár egymás ellen is, mivel a kendőkkel nem tudnak krát tenni
egymásban.)
HÚSVÉT, SZAMÁR
• Ébredni kezd a rovarvilág – húsvétkor a természet is megújul.
• Hány füle van?
• Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy három szamárnak hány füle, orra, szeme stb.
van
• Díszítsünk papír tojást sormintával.
• Tojás matek.
• Ketté szedhető műanyag tojások egy-egy felére írjunk egy-egy számot (vagy
rajzoljunk pöttyöket).
• A gyerekek rakjanak össze különféle darabokat és adják össze a számokat.
• Vagy kérjük meg, hogy a kezünkben lévő 5-ös számhoz ki tud hozzátenni egy
olyan darabot, hogy 8 legyen.
• Tegyünk annyi kavicsot a tojásba, ahány a rajta lévő két szám összege.
• Nyuszietetés.
• A gyerekek elé tegyünk egy-egy nyuszi formát.
• Az asztal közepén legyenek répa formák, rajtuk különféle geometriai alakzatok.
• A dobókockákra ragasszunk ugyanilyen alakzatokat.
• A gyerekek azt a répát vehetik el a nyuszijuk számára, amilyen formát dobtak.
• Az is lehet, hogy egy-egy nyuszi csak bizonyos alakzattal ellátott répát eszik meg.
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Hitre nevelés
VÍZ, BÁTORSÁG

•

•
•

•
•

Jézus a vízen jár (Mt 14, 22-33)
• Tanítás: ha Jézus mellett vagyunk, nem eshet bajunk
• Tanítás: Jézus látta a problémájukat és segített nekik, de nem azonnal
Beszélgessünk arról, hogy ki mitől fél.
Vigyünk be egy vízzel teli edényt a csoportba.
• Próbálgassuk, hogy mi maradt fenn a vízen és mi süllyed el.
• Kérjünk meg néhány gyereket, hogy ők maguk is próbálják ki és lépjenek bele az
edénybe.
• Meséljük el a történetet.
Elevenítsünk fel olyan szentírási részeket, amelyekben szerepel a víz.
Beszélgessünk arról, hogy ki mitől fél. Mindenki fél valamitől.
• Attól még nem vagyunk gyávák, ha félünk.

HÚSVÉT, SZAMÁR

•
•

•

•
•

•

A húsvét lényege a gyerekek számára: a rosszat csak jóval lehet legyőzni.
Hamvazószerda.
• Égessünk el fát és a hamujával rajzoljunk.
• Tegyünk vasat is a tűzbe és látni fogjuk, hogy nem ég el, de amennyiben volt
szennyeződés rajta, azt leégette.
• Jézus is leégeti rólunk úgy a bűnt, hogy nem lesz tőle semmi bajunk.
• Csak bocsánatot kell kérnünk tőle. (Ugyanez igaz a szülőkre és a pedagógusokra is,
akikkel a gyerekek együtt töltik a mindennapjaikat.)
Virágvasárnap.
• Játsszuk el, ötleteljünk, hogyan fogadnánk egy királyt a csoportban.
• Meséljük el Jézus történetét.
• Játsszuk el az ő jeruzsálemi bevonulását. (Pl. krepp papírt lengetve.)
• Emlegessük fel, hogy hol volt még jelen a szamár Jézus életében.
Nagycsütörtök.
• Játsszuk el a lábmosás történetét.
Nagypéntek.
• Készítsünk egy nagy keresztet kartonpapírból és adjunk a gyerekeknek sötét színű
filctollakat.
• Tegyünk fel kérdéseket, hogy ki az, aki már megbántotta a testvérét, aki nem fogadott
szót, aki hisztizett stb. (Olyat is, ami ránk, felnőttekre is jellemző, hogy mi is részt
vegyünk benne.)
• Amikor az állítás igaz valakire, rajzoljon egy sötét foltot a keresztre. Jézus minden
rosszaságunkat fölvitte magával a keresztre.
• Próbáljuk meg eltávolítani a foltokat a keresztről – nem fog menni. Csak Isten
segítségével tudjuk ezeket a bűnöket elfedni.
• Osszunk szét szív alakú papírokat, majd ragasszuk rá ezeket a sötét foltokra.
Nagyszombat, húsvétvasárnap.
• Játsszunk hideg-meleg (keresős) játékot.
• Kérdezzük meg, hogy előfordult-e már velük, hogy elhagytak valamit, nem találtak
valamit.
• Jézus tanítványai és az asszonyok is szomorúak voltak, amikor nem találták meg
Jézus testét.
• De nem elrabolták, hanem feltámadt, vagyis újra életre kelt. Ekkor már örültek az
asszonyok és a tanítványok is.
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•

Amikor örülünk valaminek, azt elmondjuk másoknak, mert el kell mondanunk, nem
tudjuk magunkban tartani. Jézus feltámadása is egy ilyen hír.
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

VÍZ

•

•
•
•
•
•

Festés vizes lapra.
• Vizezzünk be szivaccsal egy rajzlapot és csöppentsünk rá színes festékpöttyöket.
• Nézzük meg, hogyan terjed el a festék a lapon.
Béka készítése különféle technikákkal.
Krokodil készítése különféle technikákkal.
Madár készítése különféle technikákkal.
Nyúl készítése különféle technikákkal.
Tojás készítése különféle technikákkal.

HÚSVÉT, SZAMÁR
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•

Készítsünk egy óriási karton tojást és vonalkázzuk be a mintáknak.
• Egyszerre annyi gyerek játsszon, ahány elemű sormintát szeretnénk velük készíttetni.
• Pl. 3 gyerek kezébe adjunk 3 különböző mintájú nyomdát.
• Nekik hármuknak össze kell dolgozniuk: meg kell egyezniük a sorrendben, oda kell
figyelniük arra, hogy mikor melyikük jön, oda kell engedniük a másikat.
Kereszt készítése különféle technikákkal.
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Az üres sír (Jn 20,1-10)
2022. április 18. – május 15. (19 nap)
Jeles napok, hívószavak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

április 18.: húsvéthétfő
április 21.: a bölcsődék és óvodák napja
április 22.: a Föld napja
április 24.: Szent György (a rendőrök védőszentje), a magyar rendőrség napja
április 29.: a táncművészet világnapja
május 1.: a munka ünnepe
május 2.: a papi hivatások napja
május 4.: Szent Flórián (a tűzoltók védőszentje), a magyar tűzoltóság napja
május 6.: a magyar sport napja
május 8.: anyák napja
május 10.: a magyar mentők napja
május 10.: a madarak és fák napja
május 12-14.: Szent Pongrác, Szervác, Bonifác
élet, tavasz
anyák napja

Játék
ÉLET, TAVASZ

•

•

•

•

A szú támadása
• A gyerekekkel egy fatörzset alakítunk ki úgy, hogy belül két gyerek összekapaszkodik.
• Körülöttük 3 gyerek fogja meg egymás kezét.
• És így tovább felállunk – koncentrikus köröket alakítunk ki.
• A gyerekek mind fogják egymás kezét.
• Egy gyerek marad kint – ő lesz a szú. Megpróbál bebújni a fa legbelsejébe.
• A fát alkotó gyerekek nem engedhetik el egymás kezét és talpukat sem emelhetik fel a
földről.
Fényképezz mozgást!
• Kartonlapból vágjunk ki játék fényképezőgépeket – apró lyukat is készítsünk rájuk.
• Amikor kimegyünk az udvarra, vagy elmegyünk sétálni, adjuk oda a gyerekeknek és
kérjük meg őket, hogy „fényképezzenek le” valamit, ami mozog.
• Pl. repülő madarat, hajladozó fűszálat, mászó csigát.
• Amikor visszaérünk, vagy másnap, játsszák el egymásnak, amit lefényképeztek, a
többiek pedig találják ki.
Állatos kavicsok
• A gyerekek keressenek olyan kavicsokat, amelyek szerintük hasonlítanak valamilyen
állatra.
• Társaik találják ki, mi lehet az.
Párkeresés szagokkal.
• Nem átlátszó edénykékbe (pl. gyufás skatulyákba) különféle illatos, szagos dolgokat
helyezünk – mindegyikből kettőt.
• Pl. pitypang levele, rózsaszirom, hagyma levele, fű, gomba.
• Az illat alapján találják meg a gyerekek a párjukat.
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Párkeresés tapintással
• Egy asztalra különféle eszközöket helyezünk ki – mindegyikből kettőt.
• Pl. fadarab, kavics, virágszirom, moha.
• Bekötött szemmel próbálják meg megkeresni a gyerekek a párokat.
Csipcsirip
• Egy gyerek bekötött szemmel ül, a többiek mögötte szétszórtan helyezkednek el.
• Azt mondja a bekötött szemű, hogy „Kismadárka, adjál hangot!”
• Az óvónő rámutat egy gyerekre, aki azt mondja, hogy „Csipcsirip.”
• A bekötött szemű találja ki, hogy ki volt az.
Lepke-lakoma
• A gyerekek hátratett kézzel, szívószállal a szájukban kóstolhatnak meg különféle
folyadékokat.
• Pl. citromlé, málnaszörp, tej, víz, gyümölcslé, tea.
• Ki kell találniuk, hogy mit kóstoltak.
Mókus-, medve-, kecske-lakoma
• A gyerekek becsukott szemmel különféle ételtípusokat kóstolnak meg és megpróbálják
kitalálni, mi az.
• A mókusok magvakat. (Pl. dió, mogyoró, pisztácia, napraforgó.)
• A medvék gyümölcsöket. (Pl. alma, banán, kivi, barack, narancs.)
• A kecskék zöldségeket. (Pl. káposzta, répa, karalábé, karfiol, uborka.)
• Jelöljünk ki három különböző helyszínt.
• Asztal alatt (kecskeólban).
• Párnahalom között (bokorban).
• Széken guggolva (faágon ülve).
• Amikor azt mondjuk, „Lakoma!”, mindenki olyan helyre megy, amilyen ételtípust szeretne
megkóstolni.
Játsszuk el a mozdulatainkkal, ahogy kis magként kibújunk a földből, majd egyre
növekszünk és végül erős fa lesz belőlünk, ami a szélben hajladozik.

ANYÁK NAPJA

•
•

Játsszunk a babaszobában.
Anyukákkal közösen játszható.
• Találd meg a gyerekedet!
• A gyerekek bebújnak a nagy ejtőernyő alá (vagy több pokróc alá) és kinyújtják a
karjaikat.
• Az anyukáknak meg kell keresniük a saját gyerekük kezeit.
• Amikor minden anyuka fogja a gyereke kezét, az óvónő lehúzza a leplet a
gyerekekről.
• Találd meg az anyukádat!
• Az anyukák körben ülnek, a gyerekek középen guggolnak egy nagy lepel alatt.
• Az egyik anyuka mondja: „Hol van, hol lehet? Keresem a gyerekemet!”
• Aki megismerte az anyukája hangját, odaszaladhat hozzá és az ölébe ülhet.
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A csudaerejű sár (magyar népmese)
A fekete madár (magyar népmese)
A gomba eredete (magyar népmese)
A madarak királya (magyar népmese)
A méhkirálynő (magyar népmese)
A rikító madár (magyar népmese)
A róka meg a csiga (magyar népmese)
A törpe meg a gomba (magyar népmese)
Az aranytojó madár (magyar népmese)
Az aranytollú madár (magyar népmese)
Az aranyvessző (magyar népmese)
Hogyan tanultak meg énekelni a madarak? (lett népmese)
Térdszéli Katica (magyar népmese)
Balogh József: Tavasz (vers)
Bartos Erika: Gomba (vers)
Bartócz Ilona: A pitypang meséje (magyar műmese)
Boldog Daniella: A katicabogár pöttyei (magyar műmese)
Bolla Gábor: A lepke cipője (magyar műmese)
Csanádi Imre: Gomba (vers)
Csanádi Imre: Keresgélő (vers)
Csoóri Sándor: Tavaszi bodza-vers (vers)
Csürös Emília: A két pásztortáska (magyar műmese)
Devecsery László: Katica (vers)
Devecsery László: Katica Kata (magyar műmese)
Dobay Kata: Tavasz-mese (vers)
Fésűs Éva: A pitypang bóbitája (magyar műmese)
Fésűs Éva: Az erdei kalapos (magyar műmese)
Fésűs Éva: Virágbál (magyar műmese)
Galambos Bernadett: Kéregmanó (magyar műmese)
Gazdag Erzsi: Fecskenóta (vers)
Gazdag Erzsi: Itt a tavasz (vers)
Grimm testvérek: A méhkirálynő (német műmese)
Grimm testvérek: Az aranymadár (német műmese)
Gryllus Vilmos: Katica-dal (vers)
Hárs László: Miért piros a pipacs? (magyar műmese)
Hermann Marika: A lepkék és a mezei virágok (magyar műmese)
Hétvári Andrea: Tavasz (vers)
Horváth Anda: Kiscsiga és a méhecske (magyar műmese)
Jékely Zoltán: A három pillangó (magyar műmese)
Juhász Magda: Az elveszett varázspálca (magyar műmese)
Katajev, Valentyin Petrovics: Hétszínvirág (orosz műmese)
Kányádi Sándor: Költögető (vers)
La Fontaine, Jean de: A méhek és a darazsak (vers)
Lakatos István: Mese a magányos csigáról, aki boldog akart lenni (magyar műmese)
Lázár Ervin: A nagyravágyó feketerigó (magyar műmese)
Lázár Ervin: Virágszemű (magyar műmese)
Lengyel Laura: A gyöngyvirág (magyar műmese)
Mentovics Éva: A kiskacsa és a pillangó barátsága (magyar műmese)
Mentovics Éva: A pillangó tánca (vers)
Mentovics Éva: Tavasztündér (vers)
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Mester Györgyi: A náthás méhecske (magyar műmese)
Mester Györgyi: A pillangófa (magyar műmese)
Mézes Judit: Merre van a méhes kas? (magyar műmese)
Móra Ferenc: A cinege cipője (vers)
Móra Ferenc: A nyughatatlan méhecske (magyar műmese)
Móra Ferenc: Fecskehívogató (vers)
Nagy Bandó András: Pöttyös katica (vers)
Nagy Bandó András: Tavaszodik (vers)
Nemes Nagy Ágnes: Szorgalom (vers)
Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők (vers)
Orgoványi Anikó: Guszti, a giliszta komposztál (magyar műmese)
Orgoványi Anikó: Szabadulás a selyembirodalomból (magyar műmese)
Osvát Erzsébet: Lagzi katicabogáréknál (vers)
Osvát Erzsébet: Rigó Rikkant az ágról (vers)
Palásthy Ágnes: Katica és futrinka (magyar műmese)
Pelesz Alexandra: A pillangó, a katicabogár és a krumplibogár (magyar műmese)
Péter Erika: Kibújócska (vers)
Pósa Lajos: Tavaszkor (vers)
Sarkady Sándor: Gólyahír (vers)
Sarkady Sándor: Katicabogár (vers)
Szabó Lőrinc: Tavasz (vers)
Szalai Borbála: A kalap (vers)
Szalai Borbála: Katicabogárka (vers)
Szecsődi Tamás Leó: A pipacs és a vándor (magyar műmese)
Szentkereszti Andrea: Katica farsangja (magyar műmese)
Tamkó Sirató Károly: Öt kis madárka (vers)
Tóth Anna: Katica (vers)
Üveges Szilvia: A civakodó madarak este (magyar műmese)
Üveges Szilvia: A csodálatos pillangó (magyar műmese)
Üveges Szilvia: A fűszál és a katica (magyar műmese)
Varró Dániel: Nyúl tavaszi éneke (vers)
Várfalvy Emőke: Tavasztündér meséje (magyar műmese)
Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne (vers)
Szutyejev, Vlagyimir: A gomba alatt (orosz műmese)
Zelk Zoltán: Fölkeltek a madarak (vers)
Zelk Zoltán: Mit mondanak a madarak? (vers)
Zelk Zoltán: Tavaszi mese (magyar műmese)
Zelk Zoltán: Versenyfutás (magyar műmese)
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A kisegér nagy utazása (alaszkai népmese)
A szófogadó fiú és a három zsák (afrikai népmese)
Az okos anya (cigány népmese)
Mese az eltévedt kisverébről (francia népmese)
Andók Veronika: Anyu, nézz a szemembe! (vers)
Ágh István: Virágosat álmodtam (vers)
B. Radó Lili: Köszöntő anyák napjára (vers)
Bartócz Ilona: Anyák napja (magyar műmese)
Csorba Piroska: Mesélj rólam! (vers)
Devecsery László: Édesanyámnak (vers)
Donászy Magda: Édesanyámnak (vers)
Donászy Magda: Nagyanyónak (vers)
Fecske Csaba: Nagymamánál (vers)
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Fésűs Éva: Jó éj, bocsok! (magyar műmese)
Fésűs Éva: Májusi mese (magyar műmese)
Gazdag Erzsi: A legszebb május (vers)
Iványi Mária: Anyák napja ünnepén (vers)
Kádár Annamária: Játsszunk anyukásdit! (magyar műmese)
Kányádi Sándor: A kisfiú, aki ibolyát látott (magyar műmese)
Mentovics Éva: Az én titkom (vers)
Mentovics Éva: Elmesélem, hogy szeretlek (vers)
Mentovics Éva: Te is voltál kisgyerek (vers)
Mester Györgyi: Egy rendhagyó Anyák napja (magyar műmese)
Mester Györgyi: Hiú Gréta (magyar műmese)
Mester Györgyi: Mása és a medvehagyma (magyar műmese)
Móra Ferenc: Anyának (vers)
Nagy Bandó András: Az én anyukám (vers)
Petrolay Margit: A legszebb vasárnap (magyar műmese)
Tóth Anna: Anyák napi köszöntő (vers)
Tóthárpád Ferenc: Anyucinak (vers)
Weöres Sándor: Buba éneke (vers)
Zelk Zoltán: Aranyeső, jázminvirág (vers)
Zelk Zoltán: Este jó, este jó (vers)
Zelk Zoltán: Reggel óta (vers)

Munka jellegű tevékenységek
ÉLET, TAVASZ

•
•

Elvetett magok, palánták gondozása.
A kiskert előkészítése a kiültetésre.
• Ásás, gyomlálás, gereblyézés.

ANYÁK NAPJA
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•
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Ajándék készítése az anyukáknak, nagymamáknak.
Vers, ének stb. tanulása anyák napjára.
Anyukák vendégül látása.

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
ÉLET, TAVASZ

•
•
•
•
•
•
•

Csiga készítése különféle technikákkal.
Gomba készítése különféle technikákkal.
Katica készítése különféle technikákkal.
Lepke készítése különféle technikákkal.
Madár készítése különféle technikákkal.
Méh készítése különféle technikákkal.
Virág készítése különféle technikákkal.
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Ajándékok készítése különféle technikákkal.
Anyukák lerajzolása, megfestése, megmintázása.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
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Alma, alma, piros alma,
Alma, alma, piros alma,
hogy másztál az almafára?
Nem másztam én bizony, lelkem,
virágomból csak úgy lettem.
Úgy viruljanak a lányok
Úgy viruljanak a lányok,
mint a szép kis tulipánok.
Szívemből azt kívánom,
hímestojást elvárom.
Gomba, gomba, gomba
Gomba, gomba, gomba,
nincsen semmi gondja.
Ha az eső esik rája,
nagyra nő a karimája.
Az esőt csak neveti,
van kalapja, teheti.
Ez a gomba, de megnőtt!
Ez a gomba, de megnőtt!
Hordom majd, mint esernyőt!
Künn az esőn nem ázok,
gombám alá beállok.
Vígan nézem az esőt,
hordok gomba-esernyőt!
Kis pillangó, picike
Kis pillangó, picike,
ne légy mohó, szállj ide!
Tarka-barka szárnyadon,
gyönyörködöm én nagyon.
Azt mondják a cinegék
Azt mondják a cinegék,
Itt a tavasz, nyitnikék.
Kék ibolya, gyöngyvirág,
csupa öröm a világ!
Repülnek a madarak
Repülnek a madarak,
csattog a szárnyuk,
madarak voltunk,
földre szálltunk,
búzaszemet kapirgáltunk.
Az árgyélus kismadár
Án-tán tilitom
Csiga-biga, told ki szarvadat
Csip-csip csóka
De jó a dió
Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő
Én kis kertet kerteltem
Fecskét látok
Fütyül a rigó
Hosszú az erdő, széles a mező
Jön a tavasz, megy a tél
Katalinka, szállj el
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Lepke, lepke, szállj a tenyeremre
Madárka, madárka, csácsogó madárka
Mély erdőn ibolyavirág
Mi szél hozott, kis futár?
Mi van ma, mi van ma?
Örüljünk, vigadjunk a szép kikeletnek
Reggeli harmat kelti a lepkét
Sándor napján
Zöld paradicsom
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Anyák napja felvirradt
Édesanyám szeret engem
Én kicsike vagyok
Fűzzünk lombot szép füzérbe
Ispiláng, ispiláng
Könnyű szél illatoz
Már megjöttünk ez helyre
Mi van ma, mi van ma?
Orgona ága
Örömünnep ez a nap
Piros rózsa, fehér rózsa
Rozmaringos ablakomban
Serkenj fel, kegyes nép
Ültem ringó kis ladikon

Mozgás
96

ÉLET, TAVASZ

•

•

Virágfogó (fogójáték)
• A gyerekek menekülnek a fogó elől. Ha veszélybe kerül valamelyikük, hirtelen terpeszbe
állhat, karjai oldalsó középtartásban vannak és kiabál egy virágnevet. Ekkor a fogó nem
foghatja meg.
• Mindaddig így marad, amíg valaki ki nem szabadítja egy simogatással.
• Ez játszható erdei állatokkal, autómárkákkal stb.
Civakodó feketerigók.
• 2-2 gyerek (rigó) áll egymással szemben és kötelet (gilisztát) húznak.
• Az a csapat győz, akinek sikerült áthúznia társait a középen kijelölt vonalon.
Készítsünk csiga formájú ugróiskolát.
Méhecskék, össze!
• A gyerekek (méhecskék) szabadon futnak – ujjaik mozgatásával a méhek szárnyának
mozgását utánozzák.
• Azt kiáltjuk, „Méhecskék, össze’”, majd tapsolunk.
• Ahányat tapsoltunk, annyi gyereknek kell összekapaszkodnia.
Zümmögő méhek (fogójáték)
• Két nagy körben (kaptár) tartózkodnak a gyerekek (méhek). Ezeken kívül 2-3 gyerek
(gyurgyalag) helyezkedik el.
• A méhek megpróbálnak átrepülni az egyik kaptárból a másikba.
• Ha elkapja a gyurgyalag, akkor szerepet cserélnek.
Csigafutam I.
• A gyerekek párba rendeződnek. Az egyikük (csigaház) négykézlábra áll, a másikuk
(csiga) alájuk bújik.
• A gyerekek mindannyian szabadon futnak, jelre pedig beállnak a kezdőpozícióba.
• Amennyiben páratlanul vannak, a jelet megadhatja az, akinek nincsen párja és ő maga is
megpróbálhat házat keresni magának.
• Aki pár nélkül maradt, az lesz a következő játékvezető.
Csigafutam II.
• A gyerekek (csigák) gördeszkán fekszenek és a hátukra egy-egy párnát (csigaházat)
teszünk.
• Csak a kezeiket használhatják az előrehaladáshoz.
• Az az ügyes, akinek nem esik le a hátáról a párna.
Pillangó fogó
• A gyerekek (pillangók) szabadon futnak karlendítéssel.
• Akit megérint a fogó (pl. egy képzeletbeli lepkehálóval, vagyis egy kendővel), annak egy
kijelölt helyre (virágra) kell mennie, ott feladatot kell végeznie (pl. 10-et tapsolni), aztán
visszaállhat a játékba.
Alvó bogarak
• Előre megbeszéljük a gyerekekkel, hogy melyikük bodobács, katica vagy szarvasbogár.
• A gyerekek szabadon futnak.
• Amikor valamelyik bogár nevét kiáltjuk, az adott gyerekek leguggolnak (alszanak).
• Amikor azt kiáltjuk, hogy „bogár”, mindenki leguggol.
Színre szálló.
• A gyerekek (pillangók) szabadon futnak.
• Amikor azt kiáltjuk, „piros virág” mindenki abba a sarokba fut, amit erre kijelöltünk és pl.
hanyatt fekvésbe érkezik.
• Azt is lehet, hogy pl. „sárga virág, akinek van kisebb testvére” vagy pl. „lila virág, akinek
barna a haja”.
Talicskázás.

•

Gomba-fogó

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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• A gyerekek (gombák) babzsákot (kalap) tesznek a fejükre, így játszanak fogójátékot.
• Aki leejti, az az adott helyen megáll és visszateszi a fejére, majd folytatja a játékot.
Óriás gomba
• Körbe álljuk az ejtőernyő tornaeszközt, majd megfogjuk és egyszerre a magasba
emeljük.
• Lépünk egyet befelé gyorsan és leguggolunk.
• Várjuk, ahogyan az óriás gomba kalapja ránk borul.
A százlábú tornája
• Végezzünk különféle lábtorna gyakorlatokat.
• Állva: egy textil zsebkendőt varázsoljunk el az egyik lábunkkal a másik talpunk alá.
• Integessünk a többieknek a zsebkendővel úgy, hogy a lábujjainkkal fogjuk.
• Hajtogassuk össze a zsebkendőt a lábainkkal.
• Színes papírfecniket (virágszirmokat) gyűjtsünk össze a lábujjainkkal.
• Tépkedjünk szét a lábujjainkkal színes papírokat (gyártsunk virágszirmokat).
• Gyűjtsük össze az üveggolyókat (csigaházakat) lábujjainkkal.
• Emeljünk fel a lábujjaink között faágakat (madártollakat).
• Lábcsata
• Osszuk a gyerekeket két csapatra és tegyünk le a földre közéjük egy hosszú
kötelet.
• Szórjunk szét ugyanannyi apró tárgyat mindkét térfélen.
• Az a csapat győz, aki megadott idő alatt több tárgyat tud átemelni a lábujjaival a
túlsó térfélre.
• Padon ülve tegyük egyik talpunkat egy normál méretű szivacslabdára és próbáljuk meg
minél jobban összenyomni.
• A gyerekek párosával, ülve adogassanak egymásnak egy normál méretű labdát a két
lábuk segítségével.
• Széken ülve az egyik, majd másik talpunkkal utánozzuk a hernyó mozgását előre és
hátra.
Méhecske labirintus
• Rajzoljunk aszfaltra kacskaringós pályákat – ahogyan a méhek repülnek a kaptárba.
• Keresztezheti is egymást több. Ilyenkor a gyerekek előre megnézhetik, hogy melyik
kaptárba szeretnének eljutni.
• A gyerekek sétáljanak végig a vonalon, közben karjaikkal utánozzák a
szárnymozgásokat.

A külső világ tevékeny megismerése
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Figyeljük meg a csigaházakat. Merre kanyarodnak? Találunk kivételt?
Tegyünk elhagyott csigaházat ecetbe és nézzük meg, ahogyan a mésztartalma miatt
pezseg.
Készítsünk óriási befőttesüvegbe, vagy kisebb terráriumba csiga lakótelepet és népesítsük
be éti- vagy achát csigával.
Számoljuk meg a csigaházakat.
• Rendezzük azokat nagyság szerint sorba.
• Készítsünk belőlük sormintát, ha vannak különböző típusúak.
Figyeljük meg a gombákat. (Kalaposakat, taplógombákat stb.)
• Nem növény és nem állat.
• Nevezzük meg a tönköt és a kalapot.
• Ehető-mérgező. (Állatok is megeszik.)
Készítsünk papírból különféle magasságú és/vagy szélességű gombákat, majd a gyerekek
rendezzék azokat sorba.
Készítsünk papírból gombákat úgy, hogy a kalapjaikon különböző számú pöttyök legyenek.
• A gyerekek számolják meg a pöttyöket és rendezzék azokat sorba.
Rajzoljunk egy fél gombát, majd a gyerekek rajzolják meg a másik felét.
Figyeljük meg a rovarokat, bogarakat.
• Vizsgáljuk meg a bogarak páncélját nagyító alatt.
• Különböztessük meg őket kinézetük (kitinpáncél) alapján.
• Számoljuk meg a lábaikat. Két bogárnak hány lába van?
• Nézzük meg, melyik repül és melyik fut gyorsan?
• Készítsünk hangyafarmot.
Építsünk méhkaptárt fakockákból, hangyabolyt homokból.
Rajzoljunk egy lapra egy fél pillangót, a gyerekek pedig rajzolják meg a másik felét.
• Megrajzolhatjuk mindkét felét, de csak az egyiket színezzük ki.
• A gyerekek színezzék ugyanolyanra a másik felét.
Séta közben számoljuk meg, hogy hol hány tavaszi virágot láttunk és hasonlítsuk össze,
hogy hol volt több/kevesebb/ugyanannyi.
Számoljuk meg a tavaszi virágok szirmait.
Kóstoljuk ehető virágszirmokat: hagymák virágai, körömvirág, hibiszkusz, rózsa, árvácska,
bodza, akác, ibolya stb.
Vigyünk mindenhova nagyítókat magunkkal és vizsgáljunk meg mindent: rovarokat,
virágokat, rügyeket, pocsolyákat.
Préseljünk virágokat.

ANYÁK NAPJA

•
•
•
•
•
•

Amennyiben tenyérlenyomatos ajándékot készítünk, vizsgáljuk meg az ujjainkat.
• Melyik a leghosszabb-legrövidebb, legvékonyabb-legvastagabb? Hogy hívják őket?
Milyen formájuk van?
Soroljuk fel az anyukák jótulajdonságait.
Beszélgessünk a családról, családi szerepekről.
Készítsünk különböző felületű szívecskéket és tapogatással keressük meg a párját.
• Pl. csiszoló papír, textil, nejlon.
Rakjunk ki szívecskékből lóherét és egyéb alakzatokat.
Matekozzunk szívecskékkel.
• Számoljuk meg.
• Rendezzük halmazokba méret, szín, vastagság alapján.
• Készítsünk belőlük sormintát.
• Sorakoztassuk őket egymás mellé kettesével, hármasával stb.
Hitre nevelés
99

ÉLET, TAVASZ

•
•

•

Az üres sír (Jn 20,1-10)
• Tanítás: Jézus feltámadt, velünk van újra
Örömhír
• Játsszunk fülbesúgós játékot.
• Mit tennél, ha megtudnád, hogy a csoportodban lesz egy olyan nap, amikor bejöhetnek
az anyukák és a nagymamák? Elmondanád a többieknek?
• Mit jelent ez a szó, hogy örömhír? Minek szoktunk örülni? (Pl. ajándék, napsütés)
• A Szentírásban is több örömhír van: Jézus születése, Isten szeretete stb.
• Az asszonyok, amikor a sírhoz mentek, szomorúak voltak, mert úgy tudták, hogy Jézus
halott. De aztán az angyal elmondta nekik, hogy él, feltámadt.
• Olyat mondott, aminek örültek – örömhírt mondott.
• Az asszonyok nem tartották magukban a hírt, hanem gyorsan elmondták a
tanítványoknak, hogy ők is boldogok legyenek tőle.
• Nekünk is az a feladatunk, hogy a jó dolgokat elmondjuk másoknak.
Váratlan vendég.
• Hívjunk meg egy papot, szerzetest a csoportba, de a gyerekeknek ne szóljunk róla előre.
• Mielőtt belépne a csoportba, szóljunk a gyerekeknek, hogy láttuk a folyosón és mindjárt
ideér hozzánk. Természetesen úgy mondjuk el, hogy ez milyen nagy öröm számunkra,
de nem készültünk rá.
• Tegyünk olyanokat, amiket egy váratlan vendég érkezésekor szoktunk. Rakjunk rendet,
igazítsuk meg a ruhánkat és hajunkat.
• Üljünk le a szőnyegre és meséljük el, hogy egyszer Jézus is meglepte így a tanítványait.
• A többit már elmesélheti a vendég.

ANYÁK NAPJA

•

•

Babát várunk.
• Játsszuk el, hogy a csoportunk egy nagy család.
• Válasszunk anyukát, apukát, nagyszülőket, testvéreket, unokatestvéreket.
• Az anyukának csináljunk nagy pocakot.
• Alaposan készüljünk fel a kisbaba születésére. Tervezzük meg, hol lesz a kiságy, hol
lesznek a cumisüvegek, babaruhák stb.
• Amikor megszületett, énekeljünk neki. Adjuk körbe, hogy mindenki kézbe vehesse,
ringathassa. Aztán tegyük félre a kiságyba aludni.
• Meséljük el a gyerekeknek, hogy őket is így várták a szüleik. Az édesanyjuk a szíve alatt
hordta őket és az egész család lázasan készült a jövetelükre.
Szűz Mária, égi édesanyánk
• Szűz Mária és Szent József is így várta a kis Jézus születését. Mária is éppen olyan
izgatott volt, mint a többi anyuka.
• Jézust nagyon sokan szerették, de a legjobban mégiscsak a saját anyukája.
• Jézusnak volt egy nagyon kedves tanítványa, János. Mielőtt meghalt, Máriát és Jánost
egymásra bízta. Innentől kezdve ők segítettek egymásnak, odafigyeltek egymásra.
• Szűz Mária most Jézussal együtt van a mennyei Atyánál, de ugyanúgy észreveszi, ha
problémánk van, mint Jézus.
• Ilyenkor szól Jézusnak (mint a kánai menyegzőn), hogy segítsen nekünk.
• Anyukánk és Szűz Mária is segít minket abban, hogy mindenünk meglegyen, amire
szükségünk van, így mindkettőjüknek nagyon hálásak lehetünk.
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Az emmausi tanítványok (Lk 24,13-35)
2022. május 16. – június 19. (24 nap)
Jeles napok, hívószavak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

május 20.: a méhek napja
május 25.: a kihívás napja
május 29.: gyermeknap
június 5-6.: pünkösdvasárnap, pünkösdhétfő
június 8.: Szent Medárd (a gabonaaratás és a szüreti munkák védőszentje)
június 8.: az óceánok világnapja
június 12.: a magyar pedagógusok napja
június 12.: Szentháromság vasárnapja
június 15.: Úrnapja
június 19.: a Nap napja
úton lenni
pünkösd

Játék
ÚTON LENNI

•

•

•

•

•

Képzeletbeli kirándulás.
• Gyűjtsünk olyan szavakat, amik a kiránduláshoz kapcsolódnak. Pl. hátizsák, kulacs,
bakancs, túrabot.
• Mindegyikhez találjunk ki egy mozgást.
• Mondjunk el nekik egy képzeletbeli kirándulós mesét. Minden ismerős szónál az előre
megbeszélt mozdulatokat kell végrehajtaniuk.
Kié a bőrönd?
• A gyerekek jól megnézik egymás ruháját, majd egyvalaki kimegy.
• A többiek megbeszélik, hogy kinek a képzeletbeli bőröndjét fogják bepakolni, vagyis
kinek a ruházatát írják le.
• Amikor bejön a hunyó, kérdezgeti a többieket, hogy „Mit csomagolsz a bőröndbe?”
• A többiek elmondják a kiválasztott társuk ruhadarabjait. (Pl. piros póló.)
Készítsünk vagy használjunk előre gyártott golyópályát, autóutat, parkolóházat, hajókikötőt,
repteret.
• Az udvar egy meghatározott részére is kivihetjük a kisautókat, ahol kavicsokból, botokból
stb. is készíthetünk autóutat.
Érkezhetünk minden nap bőrönddel, túratáskával a csoportba, amiben hozzuk az aznapi
meséket, játékokat, énekeket.
• Készíthetünk vándor bőröndöt is, amit minden nap hazavisz valamelyik gyerek és
másnapra ő hoz benne játékot, éneket, mesét.
A vonaton utazik az, aki…
• Rakjunk székeket párban egymás után – ez lesz a vonat.
• Üljünk be a legelejére és mondjunk különféle állításokat. Akire igaz, szálljon be.
• Pl. A vonaton utazik az, aki szereti a paradicsomos káposztát.
• Pl. A vonaton utazik az, aki szeretne velünk énekelni egyet. (És amikor
mindenki beszállt, énekelünk egyet.)
• Köthetjük feladatokhoz is.
• Pl. Az utazhat velünk a vonaton, aki mond egy színt.
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•

•
•

•

•

•

•

Tekerős autóverseny
• Rajzoljunk kartonlapra egyforma méretű, típusú autókat és kössünk rájuk madzagot.
• A madzag másik végére kössünk egy botot, fadarabot úgy, hogy a közepére kerüljön
a csomó.
• A gyerekek egymás mellett állnak és megpróbálják minél gyorsabban feltekerni a
saját autójuk madzagját. Az győz, akinek ez előbb sikerül.
Készítsünk különböző közlekedési eszközöket kartondobozokból, amiket a gyerekek hetekig
használhatnak a csoportban.
Ringatózó csónakok
• Ketten hajtanak egy kötelet a versnek megfelelően, a többiek próbálnak átjutni rajta
• Hívott a víz, s a csónakom,
• vízre szálltam egy szép napon. (a kötél szelíden ring jobbra-balra, a gyerekek átugranak
rajta)
• Hullám himbált és ringatott, (a lengés fokozódik)
• kígyót is láttam, vagy hatot. (a kötél kígyózva mozog a földön)
• Két hullám jött nagy locsogva, (a forgatók kifeszítik, majd felváltva megrázzák a kötelet,
ami így hullámzik)
• s a csónakom felborította. (a kötél hagyományos módon forog, át kell futni alatta)
• Föl-le, föl-le ringatóztam, (az előbbi mozdulatsor)
• egy kunyhóban szárítkoztam. (ismétlés, amíg átfutnak alatta a gyerekek)
Autószerelő
• Egy gyereket kijelölünk autószerelőnek.
• A cél, hogy megalkosson egy közös autót a csoport tagjaiból.
• A gyerekek elmondják egyesével, hogy ők az autónak mely részei (pl. kerék, kormány,
duda, ülés, motor), az autószerelő pedig beszereli őket a megfelelő helyre.
• A végén fényképezzük le és mutassuk meg a gyerekeknek.
• Készítsünk hajót, repülőt, bicikli, vonatot, buszt és villamost is.
Utazás a túlpartra
• A gyerekeket két csoportra osztjuk és adunk nekik játék bábukat, pl. Lego emberkéket.
(Egy csoportban legfeljebb 3-4 gyerek legyen.)
• Meséljük el nekik, hogy egy óriási folyó két partján laknak, de nincs híd a folyón.
• A folyót rajzoljuk is fel – legyen legalább 1 méter széles. (Pl. maszkoló szalagot
ragasszunk a padlóra.)
• A gyerekeknek az a feladatuk, hogy megépítsék a híd két felét akármilyen eszközökből.
• Amikor összeér a híd, a bábuk átsétálhatnak rajta egymáshoz.
Repülők az égen
• A gyerekek körben ülnek és mindenkinél van egy párna.
• Amíg szól a zene, dobálják egymásnak össze-vissza a párnákat.
• Akinek párna marad a kezében vagy az ölében, amikor a zene elhalkul, annak valamilyen
vicces feladatot kell végrehajtania.
Képzeletbeli kirándulás
• A gyerekek elhelyezkednek kényelmese, akár fekve, csukott szemmel.
• Mondjunk el nekik egy képzeletbeli kirándulást, utazást. Az óvodából kiindulva.
• Pl. felöltözünk az öltözőben, kisétálunk az óvodából, elsétálunk a megállóba,
felszállunk a villamosra, megyünk 1-2-3 megállót, leszállunk, elindulunk az erdőbe.
• Jussunk el egy képzeletbeli nagy tóhoz.
• Mondjuk el a gyerekeknek, hogy találkoznak ott valakivel, de ne mondjuk el, hogy kivel.
Képzeletben beszélgessenek vele, majd köszönjenek el tőle.
• Ezután vezessük vissza őket képzeletben a már megismert úton a csoportszobáig.
• Utána kérdezzük meg, hogy melyikük kivel találkozott, mit beszélgettek.
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•

Menjünk medvét vadászni.
• Egy képzeletbeli medvevadászatot játszunk el.
• A gyerekek minden mondatunkat és mozdulatunkat utánozzák. Tehát minden kétszer
hangzik el.
• Menjünk medvét vadászni!
• Induljunk!
• Ninini!
• Mit látok?
• Itt egy híd!
• Keljünk át!
• Átértünk.
• Menjünk tovább!
• Menjünk medvét vadászni!
• Induljunk!
• Ninini!
• Mit látok?
• Itt egy erdő; mocsár; sásos; hegy; barlang. (Mindet külön eljátsszuk.)
• Ninini!
• Mit látok?
• Egy nedves orr, két szem, két nagy szőrös fül.
• Ááá, egy medve!
• Szaladjunk!
• És innentől kezdve eljátsszuk visszafelé mindazt, amin idáig jöttünk, de felgyorsítva.
• Nézzünk szét helyett azt mondjuk, ne nézzünk szét.
• A végén:
• Megmenekültünk!

Munka jellegű tevékenységek
ÚTON LENNI

•

•

Kirándulás, utazás előkészítése
• Hátizsákok átnézése.
• Víz, élelem, zsebkendő stb. összekészítése.
• Ruházat ellenőrzése.
A csoportban lévő játék járművek ellenőrzése.
• A felnőttek figyelmének felhívása, ha valamelyik ragasztásra, újrafestésre szorul.

PÜNKÖSD

•

•
•
•

A fiúk májusfát ültetnek a lányoknak.
A vetélkedő játékok eszközeinek előkészítése.
A környezet díszítése.
Virágok, növények gondozása.
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Verselés, mesélés
ÚTON LENNI

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„ment mendegélt” – szinte minden magyar népmesében benne van
• pl. A fekete havas (magyar népmese)
• pl. A liliomleány (magyar népmese)
• pl. A szegény meg a gazdag legény (magyar népmese)
• pl. Az aranytulipán (magyar népmese)
• pl. Gyors munka (bolgár népmese)
Bartos Erika: Repülő (vers)
Buda Ferenc: Négyen utaznak (vers)
Csoóri Sándor: Szekeres (vers)
Donászi Magda: Tapsi és a villanyrendőr (magyar műmese)
Gazdag Erzsi: Megy a vonat (vers)
Hervay Gizella: Vonat-mese (magyar műmese)
Illyés Gyula: Mozdony (vers)
Kányádi Sándor: Somvirággal, kakukkfűvel (vers)
Károly Amy: Fut a vonat (vers)
Kiss Benedek: Vonatozó (vers)
Kormos István: Vackor világot lát (magyar műmese)
Lackfi János: Kocsikázás (vers)
László Gyula: A csavargó villamos (magyar műmese)
Nagy Bandó András: Csuda kocsi (vers)
Nagy Bandó András: Jön a vonat (vers)
Nemes Nagy Ágnes: Piros autó (vers)
Osvát Erzsébet: Repülőgépen (vers)
Rákos Sándor: Három vándor (vers)
Sarkadi Ágnes: Dankamese (magyar műmese)
Szalai Borbála: A jelzőlámpa (vers)
Tamkó Sirató Károly: Csöpp kis Márta (vers)
Tamkó Sirató Károly: Illa berek (vers)
Tarbay Ede: Országúton (vers)
Vadadi Adrienn: Dani biciklizni tanul (magyar műmese)
Varga Gábor: Tóbiás biciklizik (magyar műmese)
Veress Miklós: Vasárnapi utazás (vers)
Weöres Sándor: Barangolók (vers)
Weöres Sándor: Haragosi (vers)
Weöres Sándor: Kocsi és vonat (vers)
Weöres Sándor: Repülő (vers)

PÜNKÖSD

•

•
•
•
•
•
•
•
•

A tulipánból lett királyfi (magyar népmese)
A szomorú királykisasszony (magyar népmese)
A táltosgalamb (magyar népmese)
A szegény ember királysága (magyar népmese)
Aranyszóló pintyőke (magyar népmese)
Gyöngyszín Ilona (magyar népmese)
Mátyás király meg az okos paraszt (magyar népmese)
Rózsát nevető királykisasszony (magyar népmese)
Az álomlátó fiú (székely népmese)
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
ÚTON LENNI

•

•

•

•

•

•
•

•

Egy, kettő, három, négy
Egy, kettő, három, négy,
te kis legény, hová mégy?
Nem megyek és messzire,
csak a falu végire.
Erre kakas, erre tyúk,
Erre kakas, erre tyúk,
erre van a gyalogút.
Erre ki, erre be,
erre kanyarodjunk be.
Poros úton kocsi zörög,
Poros úton kocsi zörög,
a kereke gyorsan pörög.
Sári néni vezeti,
aki látja, neveti.
Gingalló, lópatkó
Gingalló, lópatkó,
erre megyen víg Palkó,
hátán egy nagy tarisznya,
benne a szép furulya.
Aki abba belefúj,
sohase lesz szomorú.
Szomorú, szomorú,
sohase lesz szomorú.
Ziki-zaka zakatol
Ziki-zaka zakatol
ez a vonat valahol.
Én vagyok a vasutas,
te meg legyél az utas.
Si-hu-hu-hu
Si-hu-hu-hu, megy a vonat,
viszi már az utasokat.
Nézd, mama!
Nézd, mama,
megy a zsiki-zsiki-zsiki,
megy a zsuku-zsuku-zsuku,
megy a masina!
Én vagyok a masiniszta,
megy a zsiki-zsiki-zsiki,
megy a zsuku-zsuku-zsuku,
megy a masina.
Megy a vonat lefelé
Megy a vonat lefelé,
göndör füstje felfelé,
vizet iszik, meg is áll,
míg a Kati fel nem száll.
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•

•

•
•
•
•
•
•

Hátamon a zsákom
Hátamon a zsákom,
zsákomban a mákom.
Mákomban a rákom.
Kirágta a zsákom,
kihullott a mákom,
elszaladt a rákom.
Aki szánja károm,
szedje össze mákom.
Biciklire szálltam
Biciklire szálltam, (a földön ülve lábainkkal tekerjük a biciklinket)
megfájdult a hátam. (felülés, a hát kiegyenesítése, kezeink a derekunkra tesszük)
Repülőre ültem, (ülve, karok oldalsó tartásban)
nagyon elszédültem. (ülésben jobbra-balra dülöngélünk)
Csónakkal mentem, (kezeinkkel evezünk)
sajnos vízbe estem. (felállunk, kezeinket lerázzuk)
Máskor, ha sietek, (helyben futás)
inkább gyalog megyek. (helyben járás)
Sétálunk, sétálunk
Gyí, paci, paripa
Jöttem karikán, kicsi taligán
Jön a kocsi, most érkeztünk
Kis kacsa fürdik
Hová mégy, te, kis nyulacska

PÜNKÖSD

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Királylány rózsája (királyfi mondókája)
Királylány rózsája kihajlott az útra,
Szedje fel menyasszony, tegye koszorúba.
Nemes szüleimnek érdemes kertjében,
Mint pünkösdi király, kinyíltam én szépen.
Nem anyától lettem (királylány mondókája)
Gyönge vessző vagyok, mindenfelé hajlok,
Nem anyától lettem, rózsafán teremtem.
Piros pünkösd napján, hajnalban születtem.
Cserebogár, mikor lesz nyár?
Cserebogár, mikor lesz nyár?
Pünkösd táján, vasárnapján.
Mikor a fák virágoznak,
vénasszonyok tollászkodnak.
Nyisd ki, Isten, kis kapudat / Nyisd ki, rózsám, kis kapudat
Mi van ma? Mi van ma?
Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok
Én kis kertet kerteltem
Lányok ülnek a toronyban
Badacsonyi rózsafán
Két szál pünkösdrózsa
Kicsi vagyok én
Elhozta az Isten piros pünkösd napját
Bújj-bújj zöld ág
Ennek a kislánynak nem jutott párja
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Útonálló.
• Kijelölünk egy utat, amin elhelyezkedik a fogó (útonálló).
• A többiek ezen az úton próbálnak meg átjutni.
• Akit megfog az útonálló, ő maga is azzá válik.
Rajzoljunk az aszfaltra különböző kacskaringós útvonalakat, amiken járva, szökdelve,
mászva stb. lehet haladni.
Tornázzunk kisautóval!
• A gyerekek tolják maguk előtt a kisautót, miközben másznak a padon. (Vagy a pad
mellett guggolva járnak).
• Gurítsák előre a kisautót, majd fussanak utána, álljanak vele szemben terpeszállásba,
hogy az autó átguruljon a lábuk között.
• Vezessék végig a saját testükön.
• Gurítsák egymásnak.
• Szökdeljenek a sorba rendezett (parkoló) autók fölött.
Tankolás és garázs.
• A gyerekek (sofőrök) kezében hulahopp karika (kormány) van és azzal futnak szabadon.
• Jelre leparkolnak egy megadott helyen.
• Másik jelre tankolni mennek, vagyis pl. a megadott helyen 10-es tapsolnak.
• Ugyanezt játszhatjuk jelzőlámpával is: ha pirosat mutatunk, meg kell állniuk, ha zöldet,
mehetnek tovább.
• Ugyanezt játszhatjuk rendőri karjelzésre is: Ha fönt van a karunk, meg kell állniuk, ha
leengedjük, akkor futhatnak tovább.
• Tolathatnak is az autók.
Kiszállás-beszállás.
• A gyerekek szabadon futnak.
• „Beszállás” kiáltásra pl. négyesével sorban összekapaszkodnak úgy, hogy egymás
derekát fogják. Majd így haladnak tovább.
• „Kiszállás” kiáltásra elengedik egymás derekát és szabadon futnak tovább.
Hajóra!
• A gyerekek szabadon futnak.
• „Árbocra” kiáltásra felmásznak a bordásfalra.
• „Hajóra” kiáltásra felülnek a tornapadra egymás mögé.
• „Vízbe” kiáltásra a földre fekszenek és úszó mozdulatokat utánoznak.
Képzeletbeli kirándulás – jól játszható pl. az öltözőben várakozás közben
• A gyerekek a padon ülnek, mi pedig egy kitalált kirándulás történetét mondjuk el nekik.
• A gyerekek aszerint mozognak, dobognak a lábukkal, ahogyan a történetet mondjuk.
• Pl. sétálunk, futunk, lassan vánszorgunk fölfelé, átugrunk egy pocsolyát, szökdelünk
lefelé.
Kerékpáros ügyességi verseny.
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Versenyezzünk!
• Rendezzünk futóversenyt, szökdelőversenyt.
• Dobjunk célba labdával, karikával.
• Húzzunk botot.
• Két gyerek egymással szemben ül a földön és a talpaikat összetámasztják.
• Egy kb. 50 dm hosszúságú, lecsiszolt botot fognak mindketten.
• Megpróbálják egymás kezéből kihúzni, kicsavarni.
• Fussunk zsákban.
• Talicskázzunk.
• Szökdeljünk versenyt a térdünk közé szorított szivacslabdával, babzsákkal.
• Tolják, húzzák el egymást.
• Mocsárjárás babzsákon, szivacs lapokon stb.
Játsszunk csapatban!
• Adj, király, katonát!
• Kidobós csapatban.
• Focizzunk.
• Kössük össze két-két gyerek jobb és bal lábát, majd fussanak így versenyt.
• Menjenek végig úgy az akadálypályán párosával, hogy egy párnál két tornabot van, azon
egy labda.
• A labda ne essen le közben.
• Használjunk 2-3-4 fős „nyári sítalpat”.
• Húzzák a gyerekek egymást szőnyegen.
• Álljanak fel a gyerekek két vagy több oszlopba és mindenki fogja meg az előtte lévő
bokáját. Így járjanak.
• Álljanak a gyerekek két vagy több sorba, fogják meg egymás kezét és az első gyerek
karjára akasszunk fel egy hulahopp karikát.
• Anélkül, hogy elengednék egymás kezét, juttassák át a soron a karikát.
• Álljanak fel a gyerekek két vagy több oszlopba és minden csapat a feje fölött adogasson
végig egy-egy labdát.
• Labdagurítással, vezetéssel, vizes pohárral a kézben, pókjárással stb. kerüljék meg a
gyerekek a bóját.

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
ÚTON LENNI
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Díszítsük ki a járdákat aszfaltkréta rajzokkal.
Készítsünk utat különféle technikákkal.
Készítsünk autót különféle technikákkal.
Készítsünk repülőt, helikoptert, űrhajót különféle technikákkal.
Készítsünk túrához, hegyekhez kapcsolódó alkotásokat különféle technikákkal.
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Galamb készítése különféle technikákkal.
Rózsa készítése különféle technikákkal.
Korona készítése különféle technikákkal.
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A külső világ tevékeny megismerése
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Kiránduljunk, sétáljunk, utazzunk!
• Gyalog, biciklivel, szülők autóival, busszal, villamossal, vonattal, hajóval.
Láttad?
• Mielőtt kirándulni megyünk a gyerekekkel, nézzük meg, hogy miket fognak látni az úton.
(Pl. egy jellegzetes kerítés, szikla, turista jelzés).
• Készítsünk ezekről fényképet és mutassuk meg a gyerekeknek. Kérjük meg, hogy
jegyezzék meg és figyeljék útközben ezeket.
• A kirándulás után újra nézzük meg a képeket és elevenítsük fel, hogy hol láttuk ezeket.
Gyűjtögess!
• Egy 10-es tojástartó fedelébe ragasszunk be 10 olyan apró dolgot ábrázoló képet,
amikkel találkozhatunk a kirándulás közben.
• Pl. toboz, csigaház, tűlevél, virág
• A gyerekek kettesével-hármasával kapjanak egy-egy ilyen dobozt és kirándulás közben
gyűjtsék össze a megfelelő dolgokat.
Keressünk nyomokat útközben. (Pl. lábnyomokat, ürüléket, kirágott terméseket.)
Hasonlítsuk össze a különböző típusú közlekedési eszközöket a csoportban.
• Kisebb-nagyobb, hosszabb-rövidebb stb.
• Melyikből hány darab van?
• Hol lehet velük közlekedni, ki melyiken utazott már, mit lehet vele szállítani, mi hajtja stb.
Beszélgessünk, hogy ki hova és hogyan utazott már a szüleivel.
Becsüljük meg különböző dolgok távolságát aszerint, hogy hány lépésre vannak.
Rajzoljuk le a csoportszoba vagy az udvar térképét.
• Adjuk egy-két gyerek kezébe a térképet és dugjunk el valamit úgy, hogy ők ne lássák.
• Keressék meg a térkép alapján.
Számoljunk, arányítsunk, becsüljünk, készítsünk sormintát, mérjünk kavicsokkal, botokkal,
csigaházakkal stb.
Beszélgessünk az úti felszerelésről.
• Mi fontos és mi nem? (Pl. víz nélkül szomjan halunk, de szörpöt nem muszáj vinnünk.)
• Melyik mire jó? (Pl. iránytű, távcső, túrabot.)
Annyi vagon összekapcsolása, amilyen szám látható a mozdonyon.
• Vagy pl. ahányat dobunk.
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Ismerjük meg a pünkösdi rózsát!
A fiúk állítsanak májusfát a lányoknak.
• A lányok aggassák rá a szalagjaikat.
Pünkösdi királyfi és királylány választásának elmesélése
• Pünkösdi királyfi: a legügyesebb fiú, aki kiállta a próbákat.
• Pünkösdi királylány: akit férjhez akartak adni.
Rakj annyi rózsát a vázába, ahány pötty van azon.
Készítsetek rózsavizet!
• 5-6 fej rózsát tegyünk egy liter langyos vízbe és sötét helyen hagyjuk állni 2-3 napig.
• Szűrjük le az illatos vizet.
• Permetezzük a gyerekek hajára, ruhájára.
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Hitre nevelés
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Az emmausi tanítványok (Lk 24,13-35)
• Tanítás: Jézus akkor is velünk van, ha nem vesszük észre éppen
Reggel, séta előtt játsszunk! – Kis kanál, nagy kanál
• Egy gyerek mondja: „Kis kanál, nagy kanál, zöld erdőben kis madár, minden gyerek így
csinál.” És tesz valamilyen mozdulatot.
• A többiek utánozzák.
• A játékvezető gyerek eldönti, hogy ki a következő.
Séta közben meséljük el a gyerekeknek, hogy egyszer Jézus két tanítványa is hosszú útra
indult. Pont úgy ketten, mint ahogyan a gyerekek párban sétálnak.
• Nagyon sokat kellett sétálniuk, messzire mentek, de még nem voltak közlekedési
eszközök.
• Arról beszélgettek, hogy Jézus milyen sok csodát tett és most azt mondják, hogy újra él.
• De ők még nem látták azóta és szomorúak.
• Játsszuk el, hogyan sétálunk szomorúan.
• Egyszer melléjük szegődött még egy ember, aki megkérdezte, hogy miről beszélgettek
addig.
• Ő is bekapcsolódott a beszélgetésbe.
• Nagyon szépen és izgalmasan beszélt. A két tanítvány örömmel hallgatta.
Amikor alkalmas rá a hely, üljünk le a gyerekekkel enni és meséljük tovább a történetet.
• A két tanítvány és az ismeretlen harmadik is leültek enni, mert megéheztek a hosszú
úton.
• Ekkor a harmadik ember megfogta a kenyeret, megtörte és szétosztotta közöttük.
• Ezt a mozdulatot megismerték a tanítványok és rájöttek, hogy Jézus van velük.
• Mint ahogy mi is ismerjük egymás mozdulatait – utalás a reggeli játékra.
• A tanítványok nagyon örültek, hogy már a saját szemükkel is láthatták Jézust.
Játsszunk örömöt!
• A gyerekek sétáljanak egy kijelölt területen és amikor szembe találják magukat egy
társukkal, mosolyogjanak egymásra és mondják azt, hogy „Jézus feltámadt!”.
• Ezután menjenek tovább és mondják el másnak is az örömhírt.
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A Szentlélek eljövetele (ApCsel 2,13)
• Tanítás: erőt és tudást kapunk Istentől ahhoz, hogy hirdessük az örömhírt
A gyerekekkel üljünk le a szokásos napi imához és mondjuk el nekik, hogy Jézus tanítványai
is így imádkoztak együtt Jézus feltámadása után.
• Ima közben ketten-hárman felnőttek keljünk fel és az előre odakészített ejtőernyőt
feszítsük ki a gyerekek feje fölött és csapjunk vele szelet.
• Ezután osszuk ki nekik az előre elkészített (de nem kiszínezett) lángnyelves fejdíszeket.
• Meséljük el nekik a Szentlélek kiáradásának történetét.
• Színezzék ki a lángnyelvet.
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