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Kiemelt célok, feladatok:  

• Hagyományőrzés, generációs kapcsolatok erősítése 

• Farsang előkészítése 

• Általános ismeretek (lakcím, teljes név, anya, apa neve) rögzítése 

• Irigység – nagylelkűség átélése, osztozkodás öröme 

• Magány – társas kapcsolatok 

  



Mese, vers, mondóka Ének, zene, tánc 
Kísérletek, matematikai 

tapasztalatok 
Mozgás 

Külső világ 

megismerése, heti 

alkotások 

Mese: 

Szutyejev: Az alma 

A szegény ember 

hegedűje (magyar 

népmese) 

Dió nagyapó és nagyanyó 

(bábjaink) elmesélnek egy 

történetet a 

gyerekkorukból, amikor 

még medvék jártak 

málnászni az erdőbe és ők 

is összetalálkoztak eggyel 

szüretelés közben… 

Szoborjáték, „Jön a 

medve” 

„Meg ne mozdulj, mert 

felfal!” 

Verbális memória: 

medvével kapcsolatos 

szavak gyűjtése, 

felidézése 

…Egyszer Dió nagyapó, 

fiatalkorában, télidőn 

rőzsét gyűjtött az erdőben, 

egyre mélyebbre és 

mélyebbre ment, mígnem 

eltévedt, nem talált haza. 

Éjszaka az esthajnal 

csillagot nézve kedvesére 

(Dió nagyanyó) gondolt és 

ettől megtelt a szíve 

bátorsággal… 

• Csillagok, csillagok 

szépen ragyogjatok… 

Hajnaltájt cigányok járták 

az erdőt, hogy medvét 

fogjanak kedvenc farsangi 

mulatságukhoz, a 

medvetáncoltatáshoz… 

• Cammog a medve… 

• Szászcsávási 

zenekar zenéjére 

székfoglalós játék 

Kisebb, nagyobb, 

ugyanakkora 

Hosszabb, rövidebb 

…Attól az éjszakától 

fogva nagyapó nagyon 

szerette a csillagokat. 

Megtanulta, hogy a 

kisgöncölt és a 

nagygöncölt más néven 

kis és nagymedvének 

hívják és hogy a legenda 

szerint anya és fia és 

Zeusz űzte az égre 

őket… 

• Megépítjük a 

göncölszekeret 

ropiból és 

mályvacukorból 

(közben 

hosszúságot 

mérünk 

• Csillagokat 

rendezünk 

…Dió nagyanyó kedvenc 

csemegéje a törökméz. 

Ehhez a mézet a közeli 

erdőbe járt gyűjteni. 

Volt egy kedvenc 

tisztása, ahol rengeteg 

vadvirág nyílt nyáron. A 

méhek is szívesen 

látogatták… 

• Légző és 

imaginációs 

gyakorlatok a 

tisztáson fekve 

De a mézet nem csak Dió 

nagyanyó szerette ám, 

hanem a lompos medve 

is… 

• Mászás tenyéren 

és talpon (lassan, 

majd gyorsabban) 

Ahhoz, hogy elérjék a 

méhkast, fel kellett 

…Farsang 

időszakában 

nagyanyó gyakran 

készítette el ezt a 

finomságot… 

• Törökméz 

készítés 

Majd a kemence 

melege mellett 

majszolgatták Dió 

nagyapóval és 

közben egymást 

riogatták, 

nevettették medvés 

történeikkel… 

• Méhsejtek 

egyéni 

dekorálása, 

melyekből 

összeállítjuk 

saját 

méhkasunkat. 



Nagylelkűség, 

osztozkodás öröméről 

beszélgetések, voltál-e 

már irigy? Milyen érzés? 

• „Megfogtuk a 

medvét” – 

párválasztás 

• Ritmusjátékok 

kanállal, kannával 

(párok egymásnak 

adnak feladatokat) 

• Végül örömtánc a 

„fonóban” – Dió 

nagyapó hazatalált 

kedveséhez… 

nagyság szerint 

sorba 

• Annyi csillagból 

rajzolunk saját 

csillagképet, 

ahány évesek 

vagyunk. 

• Hogy mi mind 

hazataláljunk, 

megtanuljuk a 

címünket… 

mászni a fára (galéria 

oszlop), vagy bottal 

leverni (babzsákokat 

galéria rácsából 

kipiszkálni) 

Hogy kiűzzük a méheket, 

dobáljuk a babzsákot 

(egykezes alsó, majd 

felső dobás) 

A dühös méhek azonban 

támadnak…(futójáték) 

Végül fáradtan, de 

boldogan kóstoljuk meg 

munkánk gyümölcsét 

(mézkóstolás) 

• Medvebarlang 

készítése 

papírpohárból 

a tűz fénye árnyékot 

vetett a falra,…de 

ők nem ijedtek meg 

a saját árnyékuktól! 

Elmentek inkább az 

erdőbe 

medvebarlangot 

keresni…(kirándulás, 

közben 

megfigyelések 

megadott 

szempontok alapján) 

Medvévell kapcsolatos szólások: 

• Alszik, mint a bunda 

• Ne igyál előre a medve bőrére 

• Kevés vagy, mint mackósajtban a brummogás 

 

Mese:  

Szutyejev: Az alma  

Késő őszre járt az idő. A fákról már réges-régen lehullottak a levelek, egyedül csak a vadalmafa legtetején árválkodott egyetlen alma. 



     Nyúl futott át az erdőn, és meglátta az almát. Hogyan lehetne megszerezni? Nagyon magasan van – nem tud odáig felugrani. 

    – Kárr – kár! Körülnéz a Nyúl, és meglátja, hogy a szomszédos fenyőfán ott üldögél a Varjú, és jóízűen nevet rajta. 

     – Hallod-e, Varjú koma! – kiáltotta a Nyúl. – Szakítsd le nekem az almát. 

     Varjú átrepült a fenyőről a vadalmafára, és letépte az almát. De az kiesett a csőréből, le a földre. 

     – Köszönöm szépen, Varjú koma! – kiáltotta Nyúl, és fel akarta venni az almát, de az – uramfia, mit látnak szemei?! – szusszant egyet és 

elszaladt.  

     – Hát ez meg miféle csoda?  

     Megijedt a Nyúl, de aztán rájött, mi történt. Az alma a fa alatt összegömbölyödve alvó Sündisznócska hátára pottyant. Az álmából 

fölriasztott Sündisznócska ijedtében futásnak eredt, és tüskéin magával vitte az almát is. 

     – Állj meg, állj meg! – kiáltozott a Nyúl. – Hová viszed az almámat? 

     – Ez az én almám. Leesett a fáról, és én elkaptam. 

     Nyúl odaugrott Sündisznócskához. 

     – Azonnal add vissza az almámat! Én találtam rá! 

     Odarepült hozzájuk a Varjú is. 

     – Felesleges vitáznotok, ez az én almám, én téptem le a fáról, magamnak! 

     Sehogy sem tudtak megegyezni, mindegyikük a magáét hajtogatta, kiabálta:  

     – Ez az én almám, az enyém! 

      Veszekedésük felverte az erdő csendjét. Verekedésig fajult a dolog: a Varjú csőrével belecsípett a Sündisznócska orrába, a 

Sündisznócska tüskéivel megszúrta a Nyulat, a Nyúl pedig oldalba rúgta a Varjút... 

     Ekkor ért oda hozzájuk a Medve. Rájuk bömbölt: 

     – Mi történik itt?! Mi ez a lárma?! 

     Azt felelik neki a verekedők: 



     – Medve, te vagy itt az erdőn a leghatalmasabb, a legbölcsebb. Légy te a bíró. Azé legyen az alma, akinek te ítéled. 

     Ezzel elmesélték a Medvének, hogy s mint esett a dolog. Medve gondolkodott, töprengett egy ideig, megvakarta a füle tövét, aztán 

megkérdezte: 

     – Ki találta az almát? 

     – Én! – felelte a Nyúl. 

     De ki tépte le a fáról? 

     – Bizony, hogy én! – károgta a Varjú. 

     – Jól van. De ki kapta el? 

     – Én kaptam el! – kiáltotta a Sündisznócska. 

     – Nos hát akkor – ítélte a Medve – mindhármótoknak joga van az almára. 

     – De csak egy almánk van! – kiáltotta egyszerre a Sündisznócska, a Nyúl és a Varjú. 

     – Osszátok el az almát szép egyforma darabkákra, és mindegyiktek vegye el a maga részét. 

     Megint egyszerre kiáltották mind a hárman: 

     – Hogy a csudába nem jutott ez az eszünkbe?! 

     Sündisznócska elvette az almát, és négy egyforma részre vágta. Egy darabot a Nyúlnak kínált. 

     – Tessék, ez a tiéd, Nyúl, mert te láttad meg elsőnek. 

     A másodikat a Varjúnak adta. 

     – Ez a tiéd, mert te tépted le. 

     A harmadik darabot ő nyelte le. 

     – Ez az enyém, mert én kaptam el az almát. 

     A negyedik darabkát pedig a Medve mancsába nyomta. 



     – Ez a tiéd, Medve. 

     – Ugyan, miért? – ámuldozott a Medve. 

     – Azért, mert te békítettél össze és vezettél a helyes útra bennünket! 

     És mindannyian megették a részüket az almából, és mindenki elégedett volt, mert a Medve igazságosan döntött, senkit sem bántott meg. 

 

Ének: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgYSkv1wTrY (cigány csárdás és szökő) 

https://www.youtube.com/watch?v=nQSO0acRx-Y (kanna szóló) 

https://www.youtube.com/watch?v=BmSBHik3ANE (kanál zene) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgYSkv1wTrY
https://www.youtube.com/watch?v=nQSO0acRx-Y
https://www.youtube.com/watch?v=BmSBHik3ANE


Versek, mondókák: 

Nagyoknak: 

Majtényi Erik - A cammogó 

Hegyoldalban dirmeg-dörmög, 

és a mancsán medvekörmök, 

szereti a málnát-szedret, 

örvend, hogyha sokat szedhet. 

Most még bocs, de egy-kettőre 

mackó úrfi lesz belőle, 

s alussza majd téli álmát, 

s szed majd nyáron szedret-málnát. 

Középsősöknek: 
Svájci népdal 

 

A bundám szőrös, kócos és 

A talpaim nagyok, 

A házam sűrű rengeteg, 

A medve én vagyok. 

 

Ha brummogok, itt megremeg 

Az erdőrengeteg, 

A málnabokrot megszedem, 

A mézet kedvelem. 

Kicsiknek: 
Mondóka: 

 
Megyen a medve, 

Morrog a mája, 

Tányér a talpa, 

Kuta a farka 

Csik, mak, mak. 

 

Kézműves ötletek: 

 

 
 



Fejlesztő játékok, feladatlapok:  

  

  


