
Tevékenységi tervek 

 

"Ha Szent Mihálykor még itt van a fecske, karácsonyig 

vígan legelhet a kecske”. 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.09.26- 30. 

 

A projekt tervezett indító élménye:  

Mihály napi hagyományok nyomában: Vásár rendezése, portékák 

készítése a vásárra 

 

A projekt várható lezáró élménye: a hét utolsó előtti napján Mihály napi 

vásáron részvétel, a következő napon, a népmese napján  várjuk, és 

meghallgatjuk az iskolából érkező , Vackoros óvodásoknak mesélő 

iskolásokat 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: 

Hagyományok felelevenítése, ápolása, közös célok feladatok által a 

csoport építése, egymásra figyelés, közreműködés 

Szívesen hallgassanak mesét, tanuljanak verseket.  Memória fejlesztés 

Egyenletes lüktetés, ritmusérzék fejlesztése. A tiszta munka és az 

esztétikai érzék fejlesztése. 

 

A projekt során megvalósítandó feladataink:  

 Állatok iránt érzett tisztelet, szeretet, megbecsülés kialakulásának 

megalapozása. 

Közösségi érzés, együvé tartozás érzésének fejlesztése. Közös 

mesehallgatás örömének felismerése. Esztétikai érzék fejlesztése 

művészeti tevékenység által. 

Szerezzenek tapasztalatot, figyelem, megfigyelőképesség fejlődésének 

segítése. 

Dalos játékok megszerettetése. A test mindenoldalú megmozgatása. 

Figyelem, bátorság fejlesztése. 



 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl.: 

Több-kevesebb mennyiségi relációk gyakorlása, 

Mondatalkotási készség, összefüggő beszéd fejlesztése, beszélgetéssel. 

Kinek milyen állata van otthon? Hogyan gondozza? 

Nagymozgások fejlesztése játszással, állatok mozgásának 

utánozásával.  

Finom motorika szemkéz, szem-lábkoordináció fejlesztése,  

Auditív memória, képzelet fejlesztés, hallás és ritmusérzék fejlesztés 

Szociális érzékenység, Közös játék öröme, egymásra figyelés, 

szabálytudat fejl.  

Szókincsbővítés, Verbális memória, képzelet fejl. 

 

 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

 

• a sütemény készítés után rendrakás 

• takarítás 

• az udvaron az asztalok előkészítése 

a megvendégelésre 

• szalvéta hajtogatás 

• sütemények esztétikus elrendezése 

tálcán 

 

 

 

Játék 

 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

•  játékeszközök 

készítése 

 

• karámok, istállók építése a 

csoportban található fa 

építőkockák segítségével 

• játék gyümölcsevés közben: 

almaárusítás, játékos kínálással 

Gyümölcsárus (almaárus): 

- Piros alma csüng a fán, szakítsd 

le te barna lány, leszakítom 

megeszem, mert az almát 

szeretem! 

- Piros alma, de kerek, kóstoljuk 

meg gyerekek, ugye édes ugye jó, 

nekünk hozta ősz anyó! 

- Alma, alma piros alma, zöld levelű 

piros alma bumm. 

- Olcsó az alma, itt van halomba. 

Aki veszi meg is, eszi, olcsó az alma. 

• Állatok terelése: 

 



Egymással szembe két oszlopba 

állnak a gyerekek (pl.:az egyik 

oszlopba a lányok, másikba a fiúk), 

minden gyermek kezében van egy 

ritmushangszer, vagy műanyag 

palack, amivel zajt tud kiadni, az első 

bátor kisgyerek szemét bekötjük, és 

bekötött szemmel kell végig sétálni 

a két oszlop között, a többiek közül 

akihez a legközelebb halad az ad ki 

zajt, ezzel segíti merre haladjon, ha 

túl közel ér a hangot kiadó 

gyerekhez, akkor kicsit forduljon 

tovább, ha messze van, közelítsen. 

Egyszerűbb változat: „Erre csörög a 

dió” ritmusos mondása diók, vagy 

botok egymáshoz ütögetésével 

ritmusosan kísérve 

• Állatos 

memória 

játék 

 

 

 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

 

 

• Alapvető 

környezet-, és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ha a fecskék nem repültek el eddig a 

napig, akkor hosszú őszre lehet 

számítani: "Ha Szent Mihálykor még itt 

van a fecske, karácsonyig vígan legelhet 

a kecske”. 

– Ha Szent Mihály éjszakáján a juhok 

vagy a disznók összefeküdnek, hosszú, 

erős tél várható, ellenkező esetben enyhe 

– A természeti változások napja: 

megszakad a fű gyökere (nem nő a fű 

tovább tavaszig), 

– Megszűnik a mézelés (nem gyűjtenek 

tovább a méhek nektárt, pihenőre 

térnek), 

– A halak zöme a víz fenekére húzódik 

(nem érdemes halászni, horgászni) 

– „Szent Mihály öltöztet, Szent György 

vetkőztet.” (hamar sötétedik, hűvösödik 

az idő, meleg ruhát kell föl venni) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Úgy mondják: „Fél mint a cigány Szent 

Mihálytól.” (a hideg idő beköszöntétől) 

– „Aki Szent Mihály-nap után 

szalmakalapban jár, attól nem 

kérdeznek tanácsot.” (az nem okos 

ember) 

– A Mihály napi mennydörgés szép őszt, 

de kemény telet jelent. 

– „Szent Mihály-nap után egy icce víz, 

két icce sár.” 

– „Szent Mihály lova deres, behozza a 

telet” 

– „Szent Mihálykor keleti szél igen 

kemény telet ígér.” 

Mihály nap 

A nem is olyan régi időkben a szeptember 

hónap egyik legkiemelkedőbb napja 

Szent Mihály napja volt. A természetben, 

az időjárásban ilyenkor változás áll be: 

pl. Az idő hidegebb lesz, ilyenkor szakad 

meg a fű gyökere, a halak a víz fenekére 

húzódnak, megkezdődik az őszi vetés. 

Szent Mihály napja az ősi 

napéjegyenlőség tájára esik, mintegy ott 

áll a tél kapujában. Őszi évnegyedkezdő 

nap. E napot a gazdasági év 

fordulójaként tartották számon. 

Európa-szerte ismert pásztorünnep. Az 

állattartók ilyenkor hajtották vissza a 

faluba a legelőre hajtott állatokat. Ez a 

nap, a pásztorok elszámoltatásának, 

szegődtetésének időpontja volt. 

E nappal megkezdődött az ún. kisfarsang 

ideje. Vigadalmakat, lakodalmakat 

Katalin napjáig (november 25-ig) 

lehetett tartani, így lett a lakodalmak 

őszi időszaka. Ilyenkorra már megforrt 

az újbor, beindult a pálinkafőzés. Ez az 

időjárás még alkalmat adott arra, hogy a 

szabadban főzzenek és táncoljanak, 

esetleg a szabadban felállított 

asztaloknál étkezzenek, mert a kis falusi 

házak nem voltak alkalmasak a nagy 

vendégsereg befogadására. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

 

 

 

 

 

Szent Mihály napján sok helyen 

tartottak vásárt. Ilyenkor szerezték be 

az emberek a téli holmit. Országszerte 

emlékezetesek voltak a szentmihályi 

vásárok. A távolabbi helyekről akkor még 

lovaskocsival, vagy ökrös szekérrel 

mentek a vásárba. Így árultak a vargák, 

a csizmadiák, a kádárok, a szíjártók, a 

szűrszabók stb. Sok árus mondókával 

csalogatta a vevőket. De nemcsak azért 

mentek a vásárba, hogy megvegyék, 

amire szükségük van. Ez szórakozást, 

ismerkedést, hírszerzést is jelentett az 

embereknek E naphoz kapcsolódik női 

munkatilalom: aki ilyenkor mos, 

kisebesedik a keze, aki pedig mángorol, 

annak egész évben dörögni fog a háza 

felett az ég. 

 

• a csoportban található állatfigurák 

összegyűjtése 

• számlálása 

• csoportosítok képzése: házi-, és 

vadállatok szerint 

• melyik csoportban található több, 

kevesebb állat, van-e ugyanannyi 

valamelyik fajta állatból 

• nagyság szerint összehasonlítás: a 

valóságban ki milyen állatot látott 

már közelről, melyik volt a 

legnagyobb, legkisebb 

 

 

Verselés, mesélés 

 

• beszélgető kör 

 

 

 

• Régen és ma: milyen állatokat 

tartott a ház körül az én 

nagymamám- az óvónő, szülő 

mesél az emlékeiről, ma milyen 

 



 

 

 

• drámajáték 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• anyanyelvi 

játékok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

állatot tart a Te nagymamád, 

nektek milyen állat van a ház körül 

• Régen a gyerekek is voltak 

pásztorok, mit csinálnak a 

pásztorok, eljátszás, önként 

vállalkozó gyerekek lesznek az 

állatok, és a pásztorok 

 

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! 

 

Ezt a népköltést egyszer elénekeljük 

együtt, majd lehet kérdés-felelet 

formában két csoportnak énekelnie, 

például a lányok a kérdezők, fiúk a 

válaszadók. 

Szógyűjtés főfogalmakhoz: 

Szőjünk, fonjunk , állatbőrbe bújjunk!” 

Cél: állatok megnevezése, egymásra 

figyelés, közreműködés 

Eszközök: színes fonalgomolyag 

Játékleírás: A gyerekek körben ülnek, a 

játékvezető elindítja a fonalgomolyagot, 

aki kapja, megnevez egy házi állatot és 

tovább dobja a gombolyagot, úgy, hogy 

egy ujjával megtartja a hozzá jutott 

fonalat. A játék végére egy hatalmas 

pókháló szövődik. 

Mondjunk: 

• tollas állatokat 

• szőrös állatokat 



 

 

• vers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mondjunk állatokat a nevüket 

kezdő hanggal, pL: ma-, ku-, te-, 

stb. 

 

 

Vásári kikiáltók-mondókák: 

 

Mézes bábot vegyenek, 

Finomat és szépet. 

Ide néz, törökméz, 

Fele cukor fele méz. 

 

Weöres Sándor: 

I 

Olcsó az alma, 

Itt van halomba, 

Aki veszi, meg is eszi, 

Olcsó az alma! 

 

 

II 

Kis trombitát vegyenek, 

Pirosat, fehéret, 

Lilát, sárgát, kéket! 

Mézesbábot vegyenek, 

Tükrös-szívet szépet! 

 

III 

 

Fut a kutya-szán, kutya-szán, 

Szalad igazán, igazán, 

Köszörus vagyok én, 

Kutya-szánon futok én. 

 

IV 

Van-e csizma eladó, 

Hóba-sárba mindig jó? 

Van kis csizma eladó, szép 

varrás a szárán, 

Hogyha ilyet hordanék, bizony 

sose bánnám. 

 

Van-e ködmön eladó, 

Szélbe-fagyba mindig jó? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• mese 

 

 

 

 

 

 

Van kis ködmön eladó, szép hímzés a 

vállán, 

Hogyha ilyet hordanék, bizony sose 

bánnám. 

 

V 

 

Érkezik a vándorcirkusz, 

Hoznak elefántot, 

Tarka bohóc vezeti, 

Füsti Pisti követi, 

Ilyet sose látott. 

 

VI 

 

Sátor alól kikiáltó szétnéz: 

„Itt látható a nagyhíru buvész! 

A lábával karikázik, 

A kezével citerázik, 

Az orrával orgonázik, 

A fülével figurázik, 

A szemével gurgulázik, 

A szájával vacsorázik!” 

 

VII 

 

Jó márc a csereben, 

Csuprom telemertem. 

Tele van a csuprom, 

Idd már, ki ne fusson. 

 

Magyar népmese: Az aranyszőrű bárány 

 

 



• Rajzolás,  

• festés,  

• mintázás, 

• kézimunka 

Állatok készítése 

gyümölcsből, majd 

a jóízű alkotások 

kóstolgatása, a 

csoport előtti vásározós 

asztalon kiállítása, a szülők 

megkínálása, 

együtt falatozás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bárány pattogatott kukoricából: 

 

 

 

Mozgás 

 

Mindennapos 

testmozgás 

•  feladatai 

• játéka 

Futás, járás, bemelegítő gyakorlatok 

után: 

Utánzó gyakorlatok: 

„Kismadár” 

„Nagymadár” 

„Verébszökdelés” 

„Vakaródzó kiskutya” 

„Nyúlugrás” 

„Pisilő kiskutya” 

„Cicahát” 

„Farkcsóváló kiskutya” 

„Békaláb” 

„Kiskutyamászás” 

„Lovacskázás”  

Gimnasztika: 

 



• padon járás négy-kézláb - hazafelé 

poroszkáló tehenek 

• matracon gurulás hossztengely 

körül-fürdőző lovacskák 

• nyusziugrás a sarokba-nyuszik 

haza 

• tyúklépésben vissza a kiinduló 

ponthoz-este bemennek a 

tyúkocskák az ólba 

Költözz be a nyuszi lakba!” 

 

Eszközök: színes műanyag tornakarikák, 

nyuszi fülek 

Játékleírás: A tornakarikákat a földre 

helyezzük, ezek a bokrok. A nyuszik 

szabadon szaladgálnak, nyuszi-mama 

mondókájára a bokrokba rejtőznek 

csoportokat alkotva az utasítás szerint: 

Nyuszi, nyuszi, nyulacska, 

Hárman/ négyen /ketten bújnak bokorba 

Cél: csoportba szerveződés hallott szám 

alapján 

 

 

 

• Ének-zene 

 

 

 

 

• énekes játék, 

•  gyermektánc 

 

Kitrákotty mese: Én elmentem a 

vásárba… 

 

 

 

 

Benn a bárány, kinn a farkas 

Benn a bárány, kinn a farkas, 

Hízik a bárány, szárad a farkas, 

Szabad vásár mindennek: 

gazdagnak és szegénynek. 

 

 (A gyerekek körbe állnak, egymás kezét 

fogva. Valaki a kör közepén áll, ő a 

bárány, valaki a körön kívül, ő a farkas. 

"Szabad vásár"-nál a kör kezeket 

felemelve kaput nyit. Ekkor a farkas 

kergetni kezdi a bárányt. A bárány ki-be 

menekülhet a farkas elől. "Hízik a 

 



bárány"-nál a kört alkotók leengedik a 

kezüket. A farkas nem mehet át a bezárt 

kapukon. Ha a farkas és a bárány külön 

rekedtek, akkor várniuk kell a következő 

kapunyitásra. Ezeket a sorokat 

mindaddig ismétlik, amíg meg nem fogja 

a farkas a bárányt.) Úgyis lehet, hogy a 

körben állók a bárányt átengedik, a 

farkas előtt mindig lecsapják karjukat. 

Közben a dal ütemére is emelgethetik 

karjukat. Játék közben mondogathatják 

ezt a verset is: 

 

Bent a bárány, kint a farkas. 

Fuss el innen, lompos farkas. 

Fuss! 

 

Zenehallgatás: 

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. 

 

 

 


