Kutyát kérek, kiskutyát…
Fiúk választott projektje
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Kiemelt célok, feladatok:
•
•
•
•

Szociális kompetenciák fejlesztése: együttműködés, hűség, egyetértés, megegyezés, érvelés, vitakultúra
Felelősségvállalás
Feladattudat, motiváció, feladattartás, időbeosztás
Barátságok, szociogram készítése

Mese, vers, mondóka
Mese:
Grimm: Brémai muzsikusok
(ism.)
Egyszer volt Budán
kutyavásár(magyar népmese)
Versek:
Gárdonyi Géza: A kutya, meg
a nyúl
Weöres Sándor – Kutya tár
Petőfi Sándor – Anyám
tyúkja
Tanuljunk meg
fütyülni…(anyanyelvi
fejlesztőjáték, szájizmok
erősítése)
Kutyakoncert – Jelre, ha
feljön a hold, lehet ugatni,
vonyítani, ha felkel a nap,
csend (feszültségoldó játék)

Ének, zene, tánc
Tarka kutya sétatéren
sétál…(improvizációs játék – a
te kiskutyád milyen ételnek
örülne, énekeld bele a dalba,
milyen a te kiskutyád?)
Képzeletben varázsoljuk ide a
kiskutádat! – mozgással
kísérjük a dalt
Fáj a kutyámnak a lába…
Kicsi kutya vekvekvek…
Mély és magas hangok
érzékeltetése
Koszorú, koszorú…
Morzsa kutyám, hegyezd
füled…
Honnan hallod az ugatást?
Haydn – La feldata premiata (a
hűség jutalma)
Nyitány

Kísérletek, matematikai
tapasztalatok
Kutyák csoportosítása
feladataik szerint
(munkakutya, segítő
kutya, őrző-védő kutya…)
Kutyakiállítás
plüsskutyákból,
kutyakozmetika
kialakítása
Állatorvosi rendelő
kialakítása
Diavetítés: Frakk, a
macskák réme
Híres kutyákról
beszélgetés
Kutyaház festése – közös
munka a tegnap
megismert Haydn zene
dallamaira

Alkotó tevékenység,
mozgás

Kirándulás, külső
világ megismerése

Marionett pulikutya
készítése fonalból

Kutyakeksz
készítése

Kutyasuli: akadálypálya
készítése székekből,
asztalokból, pallókból

Szociogram – kinek
lennél a hűséges
társa a csoportból

Átlépések, átugrások,
kúszások, mászások,
egyesnsúlyozó járás

Még mindig
ugyanaz a
falkavezér (ki volt
a farkas projekt
idején? Most kit
választanátok?)

Járás, futás gyakorlatok
(jelre gyertek a
gazdihoz)
Vakvezető kutya –
párban, egyik bekötött
szemmel, másik vezeti az
akadálypályán

Haydn – La feldata premiata (a hűség jutalma) nyitány https://www.youtube.com/watch?v=Bnmhtf29Bks

Meglátogatjuk a 10
hetes Sziszit az
otthonunkban
(kertben)

Kutyával kapcsolatos szólások:

•
•
•
•
•

Amelyik kutya ugat, az nem harap. (A hangoskodó, nagyszájú emberek nem szoktak veszélyesek lenni.)
Amikor a farok csóválja a kutyát.
Belejött, mint kiskutya az ugatásba.
Ebcsont beforr
Egyszer volt Budán kutyavásár

Mese:
Egyszer volt Budán kutyavásár

Egyszer Mátyás király a határban meglátott két szántóvetőt. Az egyik ember két szegény, sovány tehénkével kínlódott. A
másiknak hat ökör volt az ekéjébe fogva. Hat ökör előtt járt az ostoros gyerek. Mátyás megszólította a kéttehenes gazdát: Gazduram, mért kínozza úgy ezeket a szegény párákat? Hát ezek olyan soványak, hogy már csak a bőr tartja őket össze!
Nincs mit tennem, uram! Nekem mindennap három kenyeret kell az asztalra tennem. - Hát aztán, minek kendnek az a három
kenyér? - Ebből egyet kölcsönadok, egyet adósságba, egyből meg én élek a feleségemmel. - Hát, ezt meg hogy értsem? kérdezte a király. - Kölcsön adok egyet a fiamnak, hogy majd ha megöregszem, s nem tudok dolgozni, akkor ő is tartson el
engem. Egy kenyeret a szüleimnek adok, hálából, hogy felneveltek. A harmadik kenyérből meg én élek, a feleségemmel.
Tetszett a beszéd a királynak. Mindjárt meg is kérdezte a gazda nevét, aztán otthagyta, továbbállt, s elment a hatökrös
gazdához. - Gazduram, mért nem ad kölcsön két ökröt annak a szegény szomszédjának, amíg azt a kicsi földecskéjét
felszántja? - Elment az úrnak az esze?! Hogy az én drága jószágaimat odaadjam annak a kódusnak? Tudja az úr, hogy van a
mondás? ,,Kaparj kurta, neked is jut!” Dolgozzon a szomszéd, majd neki is lesz hat ökre.Mátyás meghallgatta ezt a gonosz
beszédet, aztán otthagyta a gazdát. Térült, fordult, s egykettőre Budára érkezett. Nemsokára fullajtárt szalasztott a
szegény gazdához: Adja el a teheneit, s minden pénzt, amit kap értük, verje kutyákba! Vasárnap reggel Budán kutyavásár
lesz, s a király parancsára vigye fel őket, s adja el!Nem gondolkodott sokat a szegényember, eladta a két hitvány tehénkét, s

ami kis pénzt kapott, kutyákba fektette. Ahány hitvány, büdös, bolhás ebet talált a környéken, egy szíjra ráfűzte, s szép
lassan feleregélt Budára.Vasárnap hajnalban fel is érkezett a piac sarkába, a király nagy kutyaugatásra, lármára ébredt.
Kihajolt az ablakon, s hát látta, hogy megérkezett az ő embere.Akkor, mindjárt leszalasztott egy szolgát, felhívta magához a
szegényembert. Egy másik szolgát is leszalasztott, s annak azt mondta, hogy vigyázzon a drága portékára, amíg ő szót vált
ezzel az emberrel!Akkor azt mondta a király a gazdának: - Gazduram! Jól tette, hogy hallgatott rám. Na, idefigyeljen! Ma jól
megtréfáljuk az urakat. Húzódjon csak kend a piac sarkába. Majd én, nemsokára arra megyek, aztán pénzzé tesszük a
kutyákat. A legkisebbet száz aranyon alul ne adja, s a nagyobbakért még háromszázat is elkérhet. Na, visszament az ember a
piac sarkába, amennyi árus, vásárló volt a piacon, mind a szegényembert kacagta, de a szegényember nem törődött semmivel.
Dél felé megérkezett a király az urakkal. Úgy tett, mintha soha nem látta volna a gazdát. Megszólította fennhangon: - Jó
napot, gazduram: Mi az ára ezeknek a kutyáknak? - A kisebbeknek az ára száz arany, a nagyobbakat háromszáz alatt nem
adom! Az urak morgolódni kezeltek, hogy ezekért a fonda, nyüves dögökért ennyi pénzt van képe elkérni? De a király azt
mondta: - Nem is sok! Na, ezt a kicsit mindjárt megveszem! Uraim, vegyenek kendtek is a kutyákból, mert holnaptól ez lesz a
divat! Hát, ha ez lesz a divat, akkor az urak is sorra lepengették a pénzeket.A szegényember fertály óra alatt megszabadult
a kutyáitól. Aztán fogta a sok szép pénzt, hazament, birtokot vásárolt, nemsokára ő is hat ökörrel szántott.A szomszédja
álmélkodva nézte. Hogy tudott ez a szegény gazda, ilyen rövid idő alatt ekkora birtokra szert tenni. Egyszer nem állhatta
tovább, megszólította: - Szomszéd, mondja meg, hogyan tudott kend ekkora vagyonra szert tenni. - Nem titok az! Eladtam a
két hitvány tehénkémet, a pénzt kutyákba fektettem s felhajtottam Budára, a kutyavásárba. Budán most az a divat, hogy az
urak nagy pénzen kutyákat vesznek. Na, a gazda nem szántott még egy barázdát se többet! Mind a hat ökrét pénzzé tette, s
a környéken, amennyi büdös, agg ebet kapott, mind felvásárolta, szíjra fűzte őket, s egy vasárnap reggel ő is felcsörtetett
Budára. Felverte az egész piacot. Nagy lárma, ribillió, felébredt Mátyás király, kitekintett az ablakon. Magában kacagott, na
itt az én emberem! Mindjárt leküldte a szolgáit, hogy azt a kutyás embert takarítsák el a piacról. Mondják meg neki, hogy
menjen el innen kutyástól, amíg jó dolga van!A gazda erősködött, hogy ő azt hallotta, hogy Budán az a divat, hogy gazdag
emberek, nagy pénzen kutyákat vesznek. Azt hallottam, hogy itt ma kutyavásár lesz!Azt mondták a szolgák: - Csak volt, csak
egyszer volt Budán kutyavásár!

Versek, mondókák:
Nagyoknak:
ANYÁM TYÚKJA
Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend
A szobában lakik itt bent?
Lám, csak jó az isten, jót ád,
Hogy fölvitte a kend dolgát!
Itt szaladgál föl és alá,
Még a ládára is fölszáll,
Eszébe jut, kotkodácsol,
S nem verik ki a szobából.
Dehogy verik, dehogy verik!
Mint a galambot etetik,
Válogat a kendermagban,
A kiskirály sem él jobban.
Ezért aztán, tyúkanyó, hát
Jól megbecsűlje kend magát,
Iparkodjék, ne legyen ám
Tojás szűkében az anyám. Morzsa kutyánk, hegyezd füled,
Hadd beszélek mostan veled,
Régi cseléd vagy a háznál,
Mindig emberűl szolgáltál,
Ezután is jó légy, Morzsa,
Kedvet ne kapj a tyúkhusra,
Élj a tyúkkal barátságba'...
Anyám egyetlen jószága

Középsősöknek:
A kutya-tár
Harap-utca három alatt
Megnyílott a kutya-tár,
Síppal-dobbal megnyitotta
Kutyafülü Aladár.
Kutya-tár! Kutya-tár!
Kutyafülü Aladár!
Húsz forintért tarka kutya,
Tízért fehér kutya jár,
Törzs-vevőknek öt forintért
Kapható a kutya már.
Kutya-tár! Kutya-tár!
Kutyafülü Aladár!

Kicsiknek:
Mondóka:
Kicsi kutya vek-vek-vek
Csihöl, csahol bereked.
Öreg kutya vak-vak-vak
Ha nem muszáj nem ugat.

Kézműves ötletek:
https://koceraj.blogspot.com/2018/06/marion
ett-puli-kutya.html

Kutyakeksz hozzávalók (féregűző):
•
•
•
•
•
•

1 dl extra szűz olívaolaj
4 gerezd fokhagyma
5 dl marhahúsleves
1 csokor frissen aprított
petrezselyemlevél
50 dkg teljes kiőrlésű búzaliszt
1 kg rozsliszt

https://okosgazdi.hu/magazin/hogya
n-kesz%C3%ADts-kutyakekszethazilag

Fejlesztő játékok, feladatlapok:

