
 

     

Játékok Mese - vers  Világ, amelyben élünk Kézműves tevékenységek Ének – zene, dalosjáték 

• Vár készítése Lego – ból 
megadott színű, formájú, 
darabszámú kockából 

 
 
• Gyurmázós lapon: 

- zászló 
- kokárda 
- vár 
- huszár 
- ló 
- kard 

 

 

• Weöres Sándor: 
Megy az úton a katona… 
 
• Weöres Sándor: 
Paripám csodaszép Pejkó… 
 
• Faltysné Ujvári Anna: 
Magyar vagyok 

 
• Benedek Elek: Három 
tündér 
 
• Benedek Elek: Szóló 
szőlő, csengő alma, 
mosolygó barack 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Várak világa, várak élete – 
régen és most 
• Várak Nagykovácsi 
közelében: 
   Solymári vár 
   Budai vár 
 

 
 
• Látogatása dinnyési 
várparkban (képek 
segítségével) 
https://varpark.hu/ 
 
• Őrségváltás a Sándor 
palotánál : 
https://youtu.be/6lsAvA3ehJk 

• Nagyobbak: 
Pajzs készítése vágással, 
ragasztással, színezéssel, 
festéssel 
Saját zászló tervezése, 
készítése 
Csákó hajtogatása 
csomagolópapírból 
Kokárda készítése filcből, 
varrással 
 

 
 
• Kisebbek:  
Zászló festése 
Tenyérnyomat – kokárda 
 

• Ritmikus járás 
 
• Terek bejárása különböző 
útvonalakon 
 
• Aki nem lép egyszerre… 
 
• Jól van dolga a mostani 
huszárnak… 
 
• Egyszer egy királyfi… 
https://youtu.be/ArytDir6SJU 
 
Zenehallgatás: 
 
Kolompos együttes,: Jönnek a 
huszárok 
https://youtu.be/k_EEbBeLzVc 
 
Hej, vára, vára 
https://youtu.be/SrSBF23Mfwk 
 
Kossuth induló 
https://youtu.be/8o3u2WOAjpo 
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•A témához kapcsolódó 
képekből memóriakártya 
 
 
• Robotegér – Juss el a 
várba! 
 
• Mozgásos játékok: 
Adj király katonát! 
 
• Társasjáték készítése - 
gyerekek által kidolgozott 
szabályok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faltysné Ujvári Anna: 
Magyar vagyok 

Az én népem neve :magyar, 
Jelünk:piros-fehér-zöld. 
Hogy én magyar gyermek 
vagyok, 
Engem büszkeséggel tölt. 

Az én hazám:Magyarország_ 
Bölcső helyem,otthonom, 
Gyarapítom,vigyázok rá, 
Tönkre tenni nem fogom. 

Az én édes anyanyelvem- 
Édesanyám bízta rám- 
A nagyvilág legszebb nyelve. 
Bízzál bennem, kis hazám! 

 

 
 

 
 
 
• Analógiás gondolkodást 
fejlesztő játékok labda 
átadással, az ünnephez 
kapcsolódó fogalmak, 
kifejezések megismerés 
• Matematikai tapasztalatok 

- halmazok képzése 
- számossága 
- több-kevesebb-

ugyanannyi 
- színek, formák 
- azonosságok, 

különbözőségek 
- kisebb, nagyobb, 

becslés, 
mérés,összehasonlítás 

- egyéb matematikai 
problémák felkutatása,  
megoldása 

 
Kicsiknek 4-es számkörben 
Középsősöknek 5/6 -os 
számkörben  
Nagyoknak számlálás, 
műveletek 6/7/8+ számkörben 
 

• Dob készítése 
sajtosdobozból 
 

 
 
• Közös zászlókészítés – az 
otthon elkészített képekből 
kollázst készítünk a 
digitálistechnika 
segítségével  
 
 

 



 


