
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: Én elmentem a vásárba … (Mihály nap, szeptember 29.) 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. 09. 26. – 2021. 09. 30. 

A projekt tervezett indító élménye: Vásári portékák begyűjtése, vásári előkészületek. 

A projekt várható lezáró élménye: Mihály napi vásár. Közös program a szülőkkel. 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: A gyermekek ismerjék meg a Mihály népi 

hagyományainkat és népszokásainkat. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Játékos, mozgásos tevékenységeink során ismerjék meg a 

népszokásainkat. Éljék át a vásári hangulatot, legyen öröm számikra a vásári készülődés. Versek és 

mondókák segítségével fejlődjön szókincsük és kifejezőkészségük. Együttes tevékenység során erősödjön 

közösségi érzésük és együttműködésük. Fejlődjön szépérzékük. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Értelmi képességek fejlesztése – gondolkodás, 

érdeklődés, megfigyelőképesség. Szocializációs képességek fejlesztése - alkalmazkodóképesség, 

társaskapcsolatok, együttműködési képességek. Anyanyelvi és verbális képességek fejlesztése. Motoros 

képességek fejlesztése – finom- és nagymozgások. 

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a megvalósítás:  

Munka jellegű tevékenységek • Portékák becsomagolása és felcímkézése 

• Portékák összekészítése 

• A piacos játékhoz a tér kialakítása és a portékák 

összeválogatása. 

• Közös sörkifli készítés – sonkával és sajttal töltve 

 

 



 öntésének g 

Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök készítése) 

• Szabad játék biztosítása 

• Vásáros játék – a csoportszobában kialakított piactéren. 

• Bárányfogás – egy gyermek a bárány, nyakában csengő, 3-

4 gyermek szemét bekötjük. A többiek körbeveszik őket. A 

bekötött szeműek a csengő hangja után mennek. Aki 

elfogja a bárányt az lesz az új bárány. 

Lyukas a kas – egy kasba többféle eszközt elrejtünk. A 

tetején lévő nyíláson benyúlva ki kell tapintani és 

megnevezni, hogy mi van a kasban. 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet 

és természetvédelmi ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, matematikai 

játékok 

• Szeptember 29. Szent Mihály napja – mi volt ekkor? 

(A pásztorok ezen a napon kapták meg a bérüket. 

Sok helyen ezen a napon volt a szüret. 

Ez a nap a vásárok ideje – készülődtek a télre, élelmiszert, 

ruhákat vásároltak. Portékáikat árusították. 

Mulatoztak, ismerkedtek és beszélgettek.) 

• A Mihály napi népszokások megismerése.  

• Az elmúlt Mihály napok, az elmúlt vásári hangulatok és 

emlékek felidézése. 

• Szeptember 30. a magyar népmese napja. 

• Matematikai tapasztalatszerzés: 

• Az interaktív mesés matematikafoglalkozás során – 

megkülönböztető képesség, szétválogatás, darabszámok 

megállapítása, számlálás, több, kevesebb, ugyanannyi 

gyakorlása. 

 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

• Mese: A csillagszemű juhász – magyar népmese 

 
• Készülődés a vásárra – interaktív mesés 

matematikafoglalkozás 

• Vers: Orgoványi Anikó: Mihály-napi vásár 

Csokonai Vitéz Mihály: Mihály-napi álom 

 



• Mondóka: Vásári kikiáltók 

Mézes bábot vegyenek, 

Finomat és szépet. 

Ide néz, törökméz, 

Fele cukor fele méz. 

 

Itt a kalap kerek kalap. 

Fogd a fülét, mert elszalad. 

Kicsit zsíros, kicsit csajla. 

De a füled eltakarja. 

 

Asszonyok, asszonyok! 

Gatyamadzag, 

pendelymadzag, 

vékony madzag, 

vastag madzag, 

keskeny madzag, 

fehér madzag, 

sárga madzag! 

Nem dicsérem, 

jól megmérem, 

tessék kérem! 

 

Perecet vegyenek! 

Frissek, még melegek. 

Sósak, sósak, jó ropogósak! 

  

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Ponpom bárányka – fonalból és papírból 

 
• Bárány – papírból, vágás és olló helyes használatának 

gyakorlására 

 

 



 
 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, feladatai 

 

• Játékos mindennapos testmozgás 

• Szabad levegőn való mozgás biztosítása 

• Testnevelés: 

Járás: körbe járás, jelzésre leülés törökülésbe 

Futás: Szabadulj meg a babzsáktól! – futó játék. 

• Gimnasztika: 

Láb: Kh. alapállás, babzsákfogás bokákkal – szökdelés 

helyben páros lábbal. 

Kar - törzs: Kh. terpeszállás, magastartás egyik kézben a 

babzsák – törzshajlítás előre, törzsfordítás balra, 

babzsákátadás a bal boka körül körben, egyik kézből a 

másikba, többször, törzsnyújtás a kh.-be, ua. ellenkező 

oldalra is.. 

Hát: Kh. hasonfekvés, tenyértámasz a vállak alatt, 

babzsákfogás a bal kézben – balkar nyújtása, emelése 

magastartásba, vissza a kh.-be, babzsákátadás a jobb 

kézbe, ua. jobb kézzel, vissza a kh.- be 

Has: Kh. nyújtottülés, tenyértámasz a test mögött, 

bokával babzsákfogás – páros térdfelhúzás, majd 

babzsákemelés lebegőülésbe, térdhajlítás, majd lábleengedés 

a kh.-be. 

Láb: alapállás, babzsák az egyik kézben – helyben futás 

fokozatos gyorsítással, majd lasítással. 

• Főgyakorlat: Akadálypályák segítségével szem-kéz-láb 

koordináció és egyensúly fejlesztése, gyakorlása.  

• Játék: Kenguru – babzsákos váltóverseny 

Tegyük a kosárba – páros verseny (homlok közé szorítva a 

babzsák) 

• Levezetés: körbeülés – labda körbe gurítása, lassú 

kilégzésre és belégzésre. 

 

 

 

 



Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 
• Hol jártál báránykám – felelgetős ének 

• Benn a bárány, kinn a farkas – kergetős körjáték 

• Hogy a csibe? – futó játék 

• Debrecenbe kéne menni… 

• Zh: A juhásznak jól van dolga 

Én elmentem a vásárba… 

• Népi hangszerek megismerése – citera, furulya, duda, 

hegedű 

 

 

 

 

Orgoványi Anikó: Mihály-napi vásár 

Szent Mihálynak napja van, 

menjünk a vásárba, 

kíváncsian fürkésszük, 

mit tegyünk kosárba. 

Piros almát, mosolygóst, 

körtét, szép kövéret, 

szilvát, kéket, gurulóst, 

szőlőt is fehéret. 

Kalapot a fejünkre, 

a hátunkra gúnyát, 

s hogy a télen se fázzunk, 

jófajta bőrcsizmát. 

Tükrös mézeskalácsot, 

perecet is kettőt, 

piros kakas nyalókát, 

gyerekeknek tetszőt. 

Vegyünk tyúkot, kakast is, 

kacsákat, libákat, 

mangalica malacot, 

báránykát is hármat. 

 

 

Cirmos macskát, egeret, 

foltos füle tacskót, 

aranyhalat, hörcsögöt, 

pihe-puha mackót. 

Vásároljunk furulyát, 

fújjuk meg vidáman, 

s járjunk csárdást ropogóst 

együtt mindahányan! 

Elöl járja a kakas 

peckes tyúklépésben, 

utána a többiek 

táncoljanak szépen. 

Így egy egész hadsereg 

tyúkok, libák, macskák, 

ünnepeljük meg együtt 

Szent Mihálynak napját. 

 

 

 



Csokonai Vitéz Mihály: Mihály-napi álom 

Misi, Misi, Miska, 

mit eszik a macska?  

Kívánom is, hogy vidáman 

egyenek és igyanak  

Barátságos indulattal 

s víg szívvel mulassanak.  

Mind Mihály, mind a nem Mihály, 

akik itt örvendeznek  

Töltsenek sok szép 

szerencsés esztendőket.  

Éljenek! 

Ének: 

Hol jártál báránykám? - népköltés 

- Hol jártál báránykám? 

- Zöld mezőben, asszonykám! 

- Mit ettél, báránykám? 

- Édes füvet, asszonykám. 

- Mit ittál, báránykám? 

- Forrásvizet, asszonykám. 

- Ki vert meg, báránykám? 

- Szomszédlegény, asszonykám! 

- Sírtál- e báránykám? 

- Sírtam biz én, asszonykám! 

- Hogy sírtál, báránykám? 

- Ehem-behem, asszonykám! 

 

Hogy a csibe? 

Három icce! 

Hát a kakas? 

Három garas! 

Hát a tyúk? 

 

 

 

Benn a bárány, kinn a farkas, 

Hízik a bárány, szárad a farkas, 

Szabad vásár mindennek: 

gazdagnak és szegénynek. 

 

Debrecenbe kéne menni, 

pulyka-kakast kéne venni! 

Vigyáz kocsis, lyukas a kas, 

kiugrik a pulyka-kakas! 

Debrecenben csoda esett, 

két kis kakas összeveszett. 

Én a kakasom nem bánom, 

csak a tyúkomat sajnálom. 

 

Az is úgy! 

Mindjárt, mindjárt hozzuk! 

 

 

 

 



A juhásznak jól van dolga 

A juhásznak jól van dolga, 

Egyik dombról a másikra 

Terelgeti nyáját, fújja furulyáját, 

Bú nélkül éli világát. 

Ha megunta furulyáját, 

Előveszi a dudáját. 

Belefújja búját a birka bőrébe, 

Szélnek ereszti belőle. 

Tej, túró az eledele, 

Száraz kenyér van melléje, 

Vizet iszik rája, rágyújt a pipára, 

Mégis piros az orcája. 

 

Én elmentem a vásárba 

Én elmentem a vásárba félpénzzel, 

Tyúkot vettem a vásárba félpénzzel. 

Tyúkom mondja: kitrákoty, 

Káré kittyom, édes tyúkom, 

Mégis van egy félpénzem. 

Én elmentem a vásárba félpénzzel, 

Csirkét vettem a vásárba félpénzzel. 

Csirkém mondja: csip, csip, csip, 

Tyúkom mondja: kitrákoty, 

Káré kittyom, édes tyúkom, 

Mégis van egy félpénzem. 

Én elmentem a vásárba félpénzzel, 

Kakast vettem a vásárba félpénzzel, 

Kakas mondja: bokréta, 

Csirkém mondja: csip, csip, csip, 

Tyúkom mondja: kitrákoty, 

Káré kittyom, édes tyúkom, 

Mégis van egy félpénzem. 

Én elmentem a vásárba félpénzzel, 

Pulykát vettem a vásárba félpénzzel, 

Pulykám mondja: dandalu, 

Kakas mondja: bokréta, 

Csirkém mondja: csip, csip, csip, 

Tyúkom mondja: kitrákoty, 

Káré kittyom, édes tyúkom, 

Mégis van egy félpénzem. 

Én elmentem a vásárba félpénzzel, 

Ludat vettem a vásárba félpénzzel, 

Ludam mondja: gigágá, 

Pulykám mondia: dandalu, 

Kakas mondja: bokréta, 

Csirkém mondja: csip, csip, csip, 

Tyúkom mondja: kitrákoty, 

Káré kittyom, édes tyúkom, 

Mégis van egy félpénzem. 

Én elmentem a vásárba félpénzzel, 

Disznót vettem a vásárba félpénzzel, 

Disznóm mondja: röf, röf, röf, 

Ludam mondja: gigágá, 

Pulykám mondja: dandalu, 

Kakas mondja: bokréta, 

Csirkém mondja: csip, csip, csip, 

Tyúkom mondja: kitrákoty, 

Káré kittyom, édes tyúkom, 

Mégis van egy félpénzem. 

Én elmentem a vásárba félpénzzel, 

Kecskét vettem a vásárba félpénzzel, 

Kecském mondja: nyikrabá, 

Disznóm mondja: röf, röf, röf 

Ludam mondja: gigágá, 

Pulykám mondja: dandalu, 

Kakas mondja: bokréta, 

Csirkém mondja: csip, csip, csip, 

Tyúkom mondja: kitrákoty, 

Káré kittyom, édes tyúkom, 

Mégis van egy félpénzem. 

Én elmentem a vásárba félpénzzel, 

Legényt vettem a vásárba félpénzzel, 

Legény mondja: ha vóna; 

Leány mondja: jó vóna, 

Kecském mondja: nyikrabá, 

Disznóm mondja: röf, röf, röf, 

Ludam mondja: gigágá, 

Pulykám mondja: dandalu, 

Kakas mondja: bokréta, 

Csirkém mondja: csip, csip, csip, 

Tyúkom mondja: kitrákoty, 

Káré kittyom, édes tyúkom, 

Nincsen már több félpénzem. 

 

 



Benedek Elek: A csillagszemű juhász 

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egyszer egy király. Szörnyű 

hatalmas volt ez a király, féltek a népek tőle, ha messziről látták, reszkettek tőle, mint a nyárfalevél. Ha ez 

a király egyet tüsszentett, kengyelfutók s lovas legények vitték hírét az egész országban, s aki nem mondta: 

„Adj Isten egészségére”, halál fia volt. Nem is akadt az egész országban, csak egy ember, ki ne mondja, hogy 

adj Isten egészségére. Ez a csillagszemű juhász volt. Nosza, megfogták a király emberei a csillagszemű 

juhászt, vitték a király színe elé s jelentették: – Ihol, felséges királyom, ez a csillagszemű juhász nem akarja 

mondani, hogy adj Isten egészségére. Hej, szörnyű haragra lobbant a király! – Mit, te nem mondod, hogy adj 

Isten egészségemre?! – Dehogy nem mondom, felséges királyom, bizony mondom, hogy: adj Isten 

egészségemre. – Nem az egészségemre, hanem az egészségére. – Hiszen mondtam, felséges királyom, 

egészségemre. Megrántja az udvarmester a juhász subáját, súgja neki: – Te szamár, mondjad, hogy adj Isten 

egészségére. – De már azt nem mondom – mondotta a juhász –, amíg a király őfelsége a lányát nekem nem 

adja. Ott volt a királykisasszony a szobában, megtetszett neki a csillagszemű juhász, jó szívvel a felesége is 

lett volna, de nem mert szólni. Hanem a királynak sem kellett egyéb, csak ezt hallja, mindjárt bekiáltotta a 

katonáit: – Vigyétek ezt a legényt s vessétek a fehér medve tömlöcébe! Leviszik a legényt a tömlöcbe, hát ott 

fel s alá jár a fehér medve nagy morogva, három napja nem evett, egy falást nem adtak enni neki, hogy jól 

kiéhezzék, hadd szaggassa széjjel a juhászt. Ahogy a juhász belépett, felállott a két hátsó lábára, nagyot 

bődült. – No most, csillagszemű juhász, vége az életednek! De halljatok csudát, mikor a medve meglátta a 

juhász csillagszemét, egyszeribe megjuhászodott, lefeküdt a földre, meg se mozdult. A csillagszemű juhász 

pedig egész éjjel dúdolt, fütyült s mikor reggel lement az udvarmester, szeme, szája tátva maradt, azt hitte, 

hogy csontját sem találja a juhásznak s hát ím, ott állott előtte elevenen, kutyabaja sem volt. Fölvezetik a 

juhászt a királyhoz s jelentik: – Felséges királyom, él a juhász. – Jól van, jól – mondja a király –, de azért 

megijedtél, ugye? Hát most mondod-e, hogy adj Isten egészségére? Felelte a juhász: – Nem, amíg a leányát 

nekem nem adja, ha tíz halálba megyek is. – No hát vessétek tíz halálba – rikkantott a király. Vitték a 

legényt a tömlöcbe, amelyikbe tíz óriási sündisznó volt elzárva. De bezzeg ezek nem szelídültek meg a 

szemétől, mert egyszerre tíz sündisznónak nem nézhetett a szemébe. No, hanem volt a csillagszemű juhásznak 

egy szépen szóló furulyája, azt a subája alól előhúzta, elkezdett furulyázni, kezdette andalgósan, folytatta 

szaporázva. S hát, Uram-Teremtőm, táncra kerekednek a sündisznók, járták elébb lassan, azután sebesebben, 

addig járták,míg elnemdűltek s azután lefeküdtek aludtak, mint a bunda. Megy le reggel az udvarmester, 

összecsapja a kezét. – Hát te élsz? – kérdi a csillagszemű juhásztól. – Nem is halok meg – mondja a juhász 

–, míg a király leánya a felségem nem lesz. Fölvezetik a király színe elé. – No, te legény – mondja a király –

, most már tíz halál torkában voltál – még most sem mondod, hogy adj Isten egészségére? – Nem én, felséges 

királyom, ha még száz halálba visznek is, míg a leányát nekem nem adja. – Hát akkor vigyétek száz halálba! 

– ordított a király nagy haraggal, s vitték a csillagszemű juhászt le abba a tömlöcbe, amelynek közepén volt 

egy kút, annak a belseje ki volt rakva száz kaszával, a fenekén égett egy mécses. Akit abba beledobtak, az 

onnét élve ki nem került soha. – Hej, szegény fejem – gondolta magában a juhász –, ennek már fele se tréfa. 

Szól a katonáknak, hogy menjenek egy kicsit ki a tömlöcből addig, míg gondolkozik, hogy mondja-e: adj Isten 

egészségére. Kimennek a katonák s a juhász nagy hirtelen a fokosát beleszúrja a kút köblébe, s fokosra 

ráakasztja a tarisznyáját, aztán rá a subáját, a suba nyakára az árvalányhajas kalapját s azzal szépen 

meghúzódik a tömlöc sarkában. Bejöttek a katonák s kérdik: – No, meggondoltad-e? – Meggondoltam – 

mondja a juhász –, de mégsem mondom, hogy adj Isten egészségére. – No bizony, ha nem mondod, belé is 

taszítunk a kútba. A katonák azt hitték, hogy a juhász már ott áll a kút mellett, a subáját, a fokosát, 

mindenét beletaszították a kútba s mikor látták, hogy a kút fenekén a mécses kialudt, szentül azt hitték, 

hogy meghalt a juhász. Megy le reggel az udvarmester, hadd lássa ő is, igazán elpusztult-e a csillagszemű 



juhász. Hát halljátok csak, ott ült a kút mellett, furulyázott. Felviszik a király elé s mondja neki a király: – 

No, te legény, mostan száz halálban voltál, mondod-e, hogy adj Isten egészségére? – Nem én, felséges 

királyom, míg a leányát nekem nem adja. – Abból nem lesz semmi – mondta a király –, pedig nem tudom, mit 

adott volna azért, ha a juhász azt mondja egyszer, hogy adj Isten egészségére! Hiszen – gondolt a király –, 

majd kevesebbel is megelégszel te. Befogatott a bársonyos hintajába, maga mellé ültette a csillagszemű juhászt 

s úgy hajtatott az ezüst erdőbe. Mondta neki: – Látod-e ezt az ezüst erdőt, te juhász? Neked adom, ha azt 

mondod, hogy adj Isten egészségére. Tetszett a juhásznak az erdő, de most azt is mondta: – Addig nem, 

felséges királyom, míg a leányát nekem nem adja. Aztán az erdőből kihajtatott a király s messziről ragyogott 

feléjük az arany vár. – Látod-e azt az arany várat, juhász? Neked adom, ha azt mondod: adj Isten 

egészségére. – Nem mondom, felséges királyom, míg nekem nem adja a leányát. Mentek tovább s értek a 

gyémánt tóhoz. – No, te juhász – mondta a király –, neked adom az ezüst erdőt, az arany várat s a gyémánt 

tavat, csak egyszer mondjad, adj Isten egészsége. – Nem mondom én, felséges királyom, míg a leányát nekem 

nem adja. – Hát jól van, neked adom a leányomat, de aztán mondjad is, hogy adj Isten egészségére! Na, 

hazamennek s a király mindjárt kihirdetteti az egész országban, hogy férjhez adja a lányát a csillagszemű 

juhászhoz, jöjjön, aki jöhet a vendégségbe, lesz étel, ital elegendő, különösen, ha hoznak magukkal. Hiszen 

lett lakodalom, hét országra szóló. Ott ült a csillagszemű juhász a király mellett, ettek, ittak, vígan voltak. 

Egyszer aztán hozzák a tormás húst, nagyot prüsszent erre a király, s hadarja egymásután a csillagszemű 

juhász: – Adj Isten egészségére, adj Isten egészségére, adj Isten egészségére! – Mondta valami százszor. – 

Jaj, jaj, ne mondd tovább, inkább neked adom az egész országomat. Ott egyszeribe meg is koronázták a 

juhászt, ő lett a király, de bezzeg jó sorsa lett ezután a népnek. Szerették is ezt a királyt. Ha prüsszentett, 

egy szívvel, lélekkel kiáltotta mindenki: Adj Isten egészségire. Aki nem hiszi, járjon a végire s ezt a mesét adj’ 

Isten egészségire. 

 


