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Kívánság hét: Hívjad a hívjad a falovacskát…. 

Kiemelten fejleszthető képességek: ismeretbővítés, gyors reagálóképesség, megfigyelőképesség, gondolkodás, egyensúlyérzék, 

együttműködés, számfogalom, érzékszerv finomodás, hallási figyelem, ritmusérzék 

Mese-vers Ének-zene-tánc Környező világ Alkotó tevékenység Fejlesztő játékok 

Új versek: lovagoltató 

mondókák a kicsiknek 

Kip kop kalapács 

Szigeti Piroska: Sárga 

szőrű kiscsikó 

Új mese: 

A szúnyog meg a ló 

Találós kérdések 

 

Rögtönzött jelenetek 

A rosszcsont kiscsikó 

 

Meseszövés: A kiscsikó 

első napja a tanyán 

Zenei relációk (erősödő 

halkuló hangok, gyorsuló 

lassuló ritmusok) 

Kiszámolók: 

- Ententő 

- Csittegőre, 

csattogóra  

Daltanulás: 

- Hívjad a, hívjad a 

falovacskát… 

- Sárkányparipán…. 

Zenehallgatás:  

https://www.youtube.com/ 

watch?v=NXHRXrPh2ag 

A lófélék jellemzői (ló, 

póni, vadló, szamár, 

öszvér, zebra) 

A lovak életfeltételei 

Lovak szerepe az ember 

életébn 

Kerékpátúra a 

lovardához 

Lovasfelszerelések 

(nyereg, kantár, kobak, 

ostor) 

Matematikai tartalmak: 

körrel való ismerkedés, 

páros, páratlan számok 

Lovasérem készítés 

Lovak készítése 

papírzacskóból 

Istálló készítése a 

kuckóból 

Sörény készítése 

Cipőfűzőkből, kötéssel 

Lovaglócsizma díszítése 

Magas lépések, apró 

lépések, karikán átbújás, 

egyensúlyozás labdán 

Páros futás, kötelekkel 

Lóverseny 

Távolugrás, akadályok 

átugrása 

Ne menj a ló mögé 

(páros játék) 

Lovak csutakolása 

fogkefével 

Alma, répa szájjal evése 

Ismerkedés a sakkal 

Feladatlapok 

 

https://www.youtube.com/


Versek: 

Kipp-kopp, kalapács 

Kicsi kovács, mit csinálsz? 

Sárga lovat patkolok, 

Aranyszeggel szegelek. 

Uccu, pajtás kapj fel rája, 

Úgyis te vagy a gazdája! 

 

Ententó, szalad a csikó,  

Akire jut a kilenc Az lesz a hunyó 

 

Csittegőre, csattogóra, 

berkes mogyoróra, 

lóhájat főztem, 

csikóhájat kövesztettem, 

gyere ki, te ló, 

te vagy a fogó 

 

Sárkány paripán... Sárkány paripán 

vágtattam, Gyémánt madarat mosdattam. 

Göncöl szekeret kergettem, Holdfényhajú 

lányt elvettem 

 

Találós kérések: 

 Melyik ló a legélesebb? 

Melyik ló lobog a szélben? 

Melyik lónál állnak meg a buszok? 

.Pintér Zoltán: A rézpatkó 

 

Az istállón faajtó, 

istállóban három ló. 

A lábukon rézpatkó, 

rézpatkó a koppantó. 

Kippen-koppan 

rézpatkó, 

rézpatkóján 

csattantó. 

Csattantóján 

rengető, 

szép dallamot 

pengető.  

Tizenkét láb 

három lóra, 

rászoktak a 

rézpatkóra. 

Fényesítik 

reggel-este, 

süsse a Nap 

fényesebbre! 

Csillog-villog, 

kippen-koppan, 

kopogj te is 

az ajtóban! 

Szigeti Piroska: Sárgaszőrű kiscsikó  

Sárgaszőrű kiscsikó, 

Mikor lesz belőled ló? 

Biztos lesz belőled ló, 

Mire leesik a hó.   

Ha megnőnél magasra, 

Felülnék a hátadra. 

Nem félnék én magamba', 

elmennék a vásárba.   

Mit vennék a vásáron? 

Még egy lovat féláron. 

Minek nekem még egy ló? 

Ha két ló van , mindig jó.   

Jön a tél és hull a hó, 

Vígan csúszik a szánkó. 

Gyí, te sárga, gyí, fakó! 

Gyerekeknek ez való. 

 

 

 

  
 

 



A hét meséje: A szúnyog meg a ló (magyar népmese ) 

Legelészett a ló; a szúnyog, a közeli mocsár lakója pedig egy bokor ágán üldögélt. A ló, legelés közben, odaért a bokor mellé. Berzenkedni 

kezdett a szúnyog; és rágyújtott a maga kis szúnyogdalára. A ló azonban a fülét se billegette rá. Megsértődött a szúnyog.  - Hé, koma, 

észre sem veszel?  - De most már látlak - mondta a ló. A szúnyog körülszemlélte a lovat, elnézte sörényét, széles hátát, erős patáit, és 

bámulva zümmögte: - Ó, milyen nagy vagy te, testvérkém! Talán még nálam is nagyobb vagy! - Bizony, valamivel nagyobb vagyok - felelte a 

ló. - Biztosan erős is vagy - folytatta a szúnyog. - Hát nem panaszkodom, elbírom az ekét, márpedig az nem könnyű. - Talán még a 

legyektől sem félsz! - Minek félnék! Csapok egyet a farkammal, és elrepülnek. - Talán még a bögölyök sem tudnak elbánni veled! - A 

bögölyökkel már több bajom van: igen erőszakosak. A szúnyog ekkor kidüllesztette a mellét, szétvetette a lábát, és rákezdte a 

kérkedést: - Ugyan, komám, mit tudnak a bögölyök! Úgy látszik, te még nem ismered a mi szúnyognemzetségünket! Ha nagy is vagy, meg 

erős is, mi, szúnyogok egy szempillantás alatt elbánunk veled! A ló rásandított a szúnyogra, csapott egyet a farkával, aztán így szólt: - 

Ne kérkedj, te szúnyog! Nem tudtok ti engem legyőzni, ha még olyan sokan támadtok is rám! -  Legyőzünk! - erősködött a szúnyog. - Nem 

győztök le - mondja a ló. Sokáig vitatkoztak. A ló végül azt mondta: - Vitával semmire se megyünk. Mérjük össze az erőnket. Gyújtsd 

össze a seregedet. - Jól van, mérkőzzünk meg állt rá a szúnyog, felszállt a magasba, és riadót fújt a szúnyogoknak.  Rajzottak a 

szúnyogok mindenfelől; a nyíresből, a fenyvesből, a rétekről és mocsarakból, a tavakról és ingoványokból. Elsötétítették az eget a legelő 

felett.  - Mind egy szálig itt vagytok? - kérdezte a ló. - Mind egy szálig - felelte az izgága szúnyog. - No, akkor ne vesztegessük az 

időt!  Add ki a vezényszót! - mondta a ló. A kötekedő szúnyog széttárta a szárnyát, és akkorát zümmentett, amekkora csak kifért kis 

szúnyog torkán. - Héj, derék vitézek! Rajta, az ellenségre!  A szúnyogok nagy döngéssel-zöngéssel ellepték a lovat, és belemélyesztették 

hegyes kis szívókájukat. A ló levetette magát a földre, és hemperegni kezdett a fűben. Addig hempergett ide-oda, míg az egész 

szúnyoghadsereget agyon nem nyomta. Egyetlen egy szúnyog maradt csak életben. Ez nagy üggyel-, bajjal kisimítgatta gyűrött szárnyát, 



aztán elrepült a kötekedő szúnyoghoz, és jelentette: - Így meg így volt ... Az ellenséget leterítettük. Ha maradt volna négy katonánk, aki 

lefogja a ló négy lábát, örökre végeztem volna vele. Lenyúztam volna a bőrét. -  Derék dolog, vitéz dolog! - dicsérte meg a 

szúnyogkatonát a kötekedő szúnyog, azzal repült az erdőbe, és eldicsekedett minden bogárnak: ilyenek vagyunk mi, szúnyogok, még a 

lovat is ledöntöttük a lábáról! Nincs a világon erősebb teremtmény a szúnyognál! 

 

A hét kézműves ötletei: 

  
 

 
 

 

 

 



Melyik nem tartozik a ló félék közé? 

      

 

     

Melyik nem ló eledel? 

     

 



    

 

Rajzold ide, ami nem illett a sorba! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 



 

 

 



 


