Szent Márton ünnepén…(hagyományból kiinduló projekt)
November 08 – 12.
Kiemelt képességfejlesztési terület:
❖

Együttműködés, elfogadás,

❖

Érzelmi érzékenyítés

❖

Hagyományok felelevenítése, teremtése

Indító élmény: A legenda és a „meglepetés” segítő gyűjtőmunka Lezáró élmény: Márton napi játszóház és tűzgyújtás
meghirdetése

Hétfő: Mese, vers, mondóka
Új mese: Szentkúti Márta – Márton nagy
legendája
Meseillusztráció készítése fekete kartonnal
porpasztell krétával
zenei aláfestés: Fülep Benedek | A szférák zenéje
(Demo) | Basszusfurulya - YouTube (Fülep Benedek –
A szférák zenéje)
Rögtönzött ritmuszenekar játék (dobolás
testen – egyenletes lüktetés és ritmus –
szívdobbanás meghallgatása
Ölelő-kör

Kedd: Rajzolás, festés, barkácsolás
Mellvértek és kardok barkácsolása kartonból,
lámpás készítése pauszpapírból
Kiegészítő tevékenység:
Kinek adod tovább a köpenyt és miért?
A Márton én vagyok – egymás hangjának
felismerése (Ki van a köpeny alatt?)
Tollak egy helyre fújása, felcsippentése
ujjakkal (Hüvelyk – mutató, hüvelyk - középső,
hüvelyk – gyűrűs, hüvelyk – kis)
Lámpás
készítése
transzparens
papír
ragasztással

Szerda: Mozgás, testnevelési játékok
Mozgásos játékok a csoportszobában, teraszon,
udvaron:
Célbadobás tökre karikával, karikába csutkával,
létrán lévő libákra babzsákkal
Ki lesz a tökkelütött?
(A fogónál van egy sárga „babzsák-tök” és futás
előtt azt mondja: „Este virágzik a tök, én a fejedre
ütök”. Akit megfog annak a fejét „megkoccintja a
tökkel és az azt kiabálja: „Égszakadás, földindulás,
fejemen egy koppanás. Én vagyok a fogó)
földindulás, fejemen egy koppanás. Én vagyok a
fogó)

Kiegészítő tevékenységek:
Taktilis érzékelő játék (Keresd meg a tollak között
a tökmagot illetve a tökmagok között a
kukoricaszemet a zsákban!)
Tökmag és kukorica szétválogatása két kézzel két
irányba
Tökmag felcsippentése csipesszel
Előre rajzolt nyitott és zárt vonalak kirakása
tökmaggal.

Csütörtök: Kirándulás, külső világ
megismerése
Márton legendájához kötődő játszóház
szervezése. Sötétedés után tűzgyújtás.
Kiegészítő tevékenységek:
Libás feladatlapok megoldása
Rajzolás, írás libatollal
Beszélgetés: ki mivel segítené a koldust, mit
ajándékozna a hóban vacogó koldusnak

Péntek: Ének, zene, tánc
Képesség
fejlesztés:
halk
–
hangos
(közeledő, távolodó hangok)
Új: Márton napi dalok
Szent Márton ünnepén
Márton, hová mégy a kocsidon?
Ismétlések:
Gyertek haza ludaim
A gúnárom elveszett
Ősz szele zümmög
Szabad mozgások, tánc a zenére szalagos
karikákkal, kendőkkel (A szférák zenéje)
Gondolatindító:
Változzatok
tollpihékké,
induljatok el, repüljetek, amerre az őszi szél
visz benneteket…
Térformák: oszlop, sor, arckör
Kiegészítő tevékenység:

Lábtorna: torzsák emelése, összegyűjtése
talpakkal, lúdtollal testrészek érintése, járás
talpélen, sarkon, lábujjhegyen

A hét meséje:

Szentkúti Márta
Márton nagy legendája

Fújt a szél, kavarta a port, tépte a fák száraz leveleit az úton. Lovascsapat haladt arra, élén, hófehér lovon délceg katona ült. Keményen
markolta a kantárszárat, és összehúzta a szemét az erős szélben. Már egy-egy hópehely is lekavargott, és szeretett volna katonáival a városba
bejutni még sötétedés előtt.
A város kőfalának kapujában rongyos koldus ült. Szakadt ruhái alig-alig födték be testét. Amennyire lehetett, összehúzta magát. Mardosta
az éhség. Olyan hideg nap volt, hogy senki sem ment ki a városból egész nap, senki sem dobott neki alamizsnát. Fejét lehajtotta, úgy próbált
védekezni a metsző szél ellen.
Egyszer csak patadobogás ütötte meg a fülét. Fölnézett. Egy lovascsapat közeledett a kapu felé. A csapat vezetője délceg férfi volt, piros
köpenye szinte úszott utána a szélben. Egyszerre megsűrűsödött a hóesés. A piros köpenyes férfi megsarkantyúzta paripáját. A csapat
vágtatva közeledett a városkapuhoz.

Hirtelen a férfi megállította lovát. A csapat hatalmas porfelhőt kavarva bevágatott a vársokapun. A csapat vezetője azonban megállt a
koldus előtt. Egy szempillantás alatt lekanyarította a válláról bő, piros posztóköpenyét. Egy villanás, éles kardja máris kettéhasította a
köpenyt, és lováról leszállva a katona betakarta vele a reszkető koldust.
A koldus szinte még fel sem ocsúdott meglepetéséből, a lovag máris fölpattant paripájára és bevágtatott a városkapun.
Bent a városban a katonák ettek-ittak a fogadóban. Egy tál meleg étel és néhány kupa bor elfeledtette velük a jeges szelet. Széles jókedvükben
már énekeltek is. Márton ezalatt éjjeli szállást kerített katonáinak. Nemsokára nyugovóra tért a csapat. Aludt a csapat vezére is.
Álmában egyszerre angyalok jelentek meg. A fél köpeny volt náluk, amit a koldusnak adott. A köpenyt az angyalok felvittek a mennybe, és
Jézus vállára terítették. A lovag pedig ezt hallotta: Márton, ezzel a köpennyel engem takartál el a jeges szél forgataga elől.
Másnap reggel a katonák csodálkozva látták, hogy vezérük arcát valami különös fény veszi körül. Ám egyikük sem merte megkérdezni,
honnan van Márton arcán ez a tiszta fény…

Versek, mondókák, nyelvtörők
Tordon Ákos: Libasorban
Sír a nád, a sárga nád,
jégkabátban a világ.
Nézd, a libák libasorban,
libasorban, libatollban
keresik a nyarat; hol van?
Libapapucs, libaláb
a nap sütne legalább.

Sütőben a tökmag,

Öt ördög öt tököt gödörbe dögönyöz.

befűtöttünk tegnap.

Kő kút körül út körbe futja hosszú nyakú
fehér lúd.

Ripeg-ropog, zeng a nád,
Szél röpíti víg dalát.

De mert nem süt, gi-gá-gá,
mind elmennek világgá.

Ég öt éjjel, öt nap,
Odasül a tökmag.

A hét énekei, énekes játékai:
Szent Mártonnak ünnepén, égő lámpást viszek én.
Világítson mindig minekünk, ahol járunk, hova megyünk.
Pogány volt ő katona, így lett Isten bajnoka.
Ketté vágta díszes köpenyét, betakarta koldus testét.
Osszuk szét a köpenyét, öröksége a miénk.
Pannon földnek drága szent fia, vezess minket, vígy a jóra.
Márton, hová mégy a kocsidon?
Márton, hová mégy a kocsidon?
Nem mondom!
Megérem még azt az időt, hogy Te nékem megmondod.
Budára.
Márton mit viszel a kocsidon?
Nem mondom!
Megérem még azt az időt, hogy te nékem megmondod.
Almát.
Márton vegyél fel a kocsidra!
Nem veszlek!
Megérem még azt az időt, hogy te engem felveszel.
Na ülj fel oda hátra!

Egyél libám egyél már, nézd a napot lemegy már, éjféltájban,
nyolc órára, esti harangszóra hipp, hopp, hopp.
A gúnárom elveszett, keresésére megyek, nincsen annak más
jegye, más jegye,
farka tolla fekete.
Az én tyúkom megbódult, a fazékba belebújt, ó én édes
tyúkocskám, tyúkocskám,
te leszel a vacsorám!

