
Tevékenységi tervek 

 
   Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: „Hol volt, hol nem volt…” 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.10.03.- 10.07. 

A projekt tervezett indító élménye: Kedvenc könyvek behozatala és bemutatása 

A projekt várható lezáró élménye: Meseösvény 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink:  

• a mesék varázslatának átélése és annak átélése, hogy minden próbatételnek, 

problémának van megoldása 

• A természetes gyermeki kíváncsiság felkeltése és kielégítése a sokoldalú 

tapasztalatszerzéssel.  

• Közösségi érzés megélése, formálása, identitástudat alakítása. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: a gyermekek ismerjék és őrizzék 

meg a hagyományokat, a népmeséket, mint nemzeti kincsestárat 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: ismeretek bővítése, 

együttműködés, tolerancia, pozitív érzelmi azonosulás, rövidtávú és hosszútávú memória, 

finommotoros koordináció, reagálási gyorsaság, szókincs bővítése, kifejezőkészség, 

anyanyelvi képességek, képzelet, kreativitás, problémamegoldó képesség, időrendi 

sorrend… 



 

Munka jellegű 

tevékenységek 

• önellátás, önkiszolgálás, önálló öltözködés 

• segítség tekintetében: -kérés, -elfogadás, 

 -nyújtás, megtapasztalása/megtapasztaltatása 

• csoport rendjének fenntartása, pakolás 

• tevékenységekhez szükséges átrendezésekben 

való részvétel  

• pihenéskor az ágyak szét-, és összerendezése 

• ágyneműk önálló fel-, és lehúzása 

• naposi feladatok 

• meseszövéshez készülő életút térkép 

elkészítése, díszítősor rajzolása 

• a tornaterem „hétpróbás” eszközeinek elpakolása 

• ujjbábok készítése 

• mozaikkirakó (puzzle) készítése 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

• szabad levegőn tartózkodás és játék – időjárás 

függvényében 

• szabad játék feltételeinek, zavartalanságának 

biztosítása 

• a gyermekek önálló ötleteinek segítése, 

kreativitásuk támogatása, az adódó helyzetek 

maximális kihasználása 

• az „agresszív” és/vagy „romboló” tevékenységek 

helyes irányba fordítása a játék sokszínűségét 

felhasználva, s egyúttal más alternatívák 

felajánlása, melyből a gyermek választhat 

• a gyermekek játszó-csoportokba segítése 

• találós kérdések (népmesével kapcsolatos 

személyek, foglalkozások, helyek…) 

• Társasjátékok (Memory, Camelot, Túl az 

Óperencián…) 

• mesékben található próbák kiállása, feladatok 

teljesítése (pl.: a kastély kulcsának megszerzése 

a zsebemből szoborjátékkal összekötve) 

• Föld, víz, levegő: A játékvezető óvónő rámutat 

egy gyerekre, és azt mondja „Föld”. Ekkor a 

 



gyermek mond egy szárazföldi állatot. A 

következőnél, ”víz”, a gyermeknek vízben élő 

állatot kell mondani. A „levegő” szónál madarat 

kell megnevezni. 

• Igaz-hamis: Rövid állításokat mondunk a 

gyerekeknek. Ha igaznak tartják, utánozzák, ha 

nem, akkor tiltakoznak: Pl. a kutya nyávog, - „Ez 

nem igaz!”  
 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédel

mi ismeretek 

 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

• Beszélgetőkör:  

- Benedek Elek és rövid története  

- kedvenc könyv bemutatása 

- az állatok hogyan, hol jelennek meg a 

mesében (Állatok világnapja október 4.) 

 

• Meseösvény (október 6-7) 

• A mesékből összegyűjtött állatok csoportosítása 

különféle szempontok szerint (méret, élőhely, 

lábak száma, téli álmot alszik-e…stb) 

• Érdekességek a világ állatairól 

• Különleges állatok a mesékben 

 

• Aranyhal horgászat (Az öreg halász és a 

tenger): általam készített logikai készlet 

 



 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi 

játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

• Találós kérdések (melléklet) 

• Szólások, közmondások (melléklet) 

• Feleselő (Beszédészlelést fejlesztő foglalkozás) 

• Mesék: 

- A tizenkét varjú 

- Az elrabolt királykisasszony 

- Az aranytulipán 

 

• Versek: 

- Gazdag Erzsi: Mesebolt 

- Fésűs Éva: Békanóta 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Életút térkép készítése, színezése és sorminta 

rajzolása 

• A színes, képes füzetek felhasználása, vágás 

gyakorlása és ragasztással kompozíció készítés 

• Egy különleges mesei lény lerajzolása, ehhez 

háttér készítése buborék fújásos technikával 

 

halacska formából, melynek segítségével 

gyakoroljuk a matematikai fogalmakat és 

koncentrációt (nem nagy, nem kicsi, kicsi és 

pikkelyes, nem nagy és nem kék…stb) egyre 

nehezítve a feladatot a tulajdonságok számainak 

növelésével. 

 
 



 
• Meseládikó készítése közösen, festéssel, 

ragasztással, decoupage technikával 

• Mese fal létrehozása a gyermekek által a kedvenc 

mese szereplőjükről készített alkotásokból 

• Valamely kedvenc állatszereplőről mintázott filc 

ujjbáb készítése 

  
 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, 

feladatai 

 

• Játékos, mindennapos testmozgás az udvaron 

• Bemelegítés járás- és futásgyakorlatokkal  

 
• Akadálypálya a tornateremben a hét próba 

kiállásához (kúszás-mászás, egyensúly, 

függeszkedés, célba dobás, szem-kéz koordináció, 

egymás segítése…) 

• Szoborjáték egyik változata a kastély kulcsának 

megszerzéséhez (melléklet) 

• Választott játék az eddig ismertek közül 

(általában kidobós) 

• Lufifújós játék: Körben egymás kezét fogva nagy 

levegőt véve összeesik az általunk alkotott lufi, 

kifújáskor óriásira tágul (légzőgyakorlat)  

 



 

Ének-zene, énekes 

játék, gyermektánc 

• Csön csön gyűrű (ism) 

• Én elmentem a vásárba 

• Állathangok felismerése 

• Egy boszorka van (új) 

• Zenehallgatás: 

- állathangok 

- Gryllus Vilmos: Őszi falevél 

(https://www.youtube.com/watch?v=EyWyly4NLq4) 

 

 
  

 

 

 

 

MELLÉKLET: 

I. Szólások 

1. Adtál Uram esőt, de nincs köszönet benne. 

Amit az illető kért, megkapta ugyan, de a lényeg mégsem sikerült. A régi paraszti 

világban komoly gondot okozott, ha a várva várt eső jéggel érkezett, mert az elverte 

a termést. 

2. Aki az esőt kerüli, sokszor vízbe fúl. 

Aki a kisebb bajt el akarja kerülni, sokszor nagyobb bajba kerül. A tanulság, hogy 

nem kell mindenáron a kisebb gondok elől elmenekülni. 

3. Esőt és gyereket nem kell kérni. 

Nem kell kérni, jön úgyis. Az imádságot sem szabad pazarolni, érdemes inkább a 

nehezebben elérhető dolgokra tartalékolni azt. 

4. Eső után brekegnek a békák. 

Amikor már eláll az eső a békák megszólalnak. Azokra az emberekre mondták, akik 

csak akkor nyitották ki a szájukat, amikor már nem volt mitől tartaniuk. 

5. Eső után köpönyeg. 

Elkésett segítség. Ha már megtörtént a baj, akkor már felesleges foglalkozni vele, 

nem tehetünk ellene semmit. 

https://www.youtube.com/watch?v=EyWyly4NLq4


6. Eső után szép idő szokott lenni. 

A szomorúságot, bánatot öröm követi. 

7. Hetes eső, hármas ünnep, jó gyomor. 

Nem lehetett dolgozni a földeken, ha esett az eső. Ünnepkor szintén nem illet 

dolgozni. A jó gyomorba pedig sok étel fér. Ezért nem kedvelte a gazda a 

felsoroltakat. 

8. Késő esőnek nagyobb a sara. 

Az őszi eső nehezebben szárad fel. Arra mondták, ha valami kifejezetten nagyobb 

kárt okozott akkor, ha később történt meg, mintha előbb lett volna meg a baj. 

9. Májusi eső aranyat ér. 

A májusi eső nagyon fontos volt a paraszti gazdálkodásban. Ténylegesen a májusban 

hullott esőre utal, amit nagyon értékeltek a gazdák. 

10. Őszi eső vizet áraszt, tavaszi szél utat száraszt. 

Szintén időjárási megfigyeléssel kapcsolatos mondás. 

11. Sok eső esett arrafelé. 

Nagyra nőtt a sok esőtől. Tréfásan mondják a magasra nőtt emberekre. 

12. Úgy sír, mint a sebes eső. 

Keservesen sír. A 19. században a szakadó eső helyett a sebes eső kifejezést 

használták. 

13. Véka eső, köböl sár. 

Az őszi eső nagy sarat csinál. Ha későn jön a baj, akkor az már nehezen orvosolható. 

14. Olyan, mint a három napos esős idő. 

Rosszkedvű emberre szokták mondani. 

15. A jó szél szombaton megáll. 

Hétvégére jó idő lesz. Reménykedés abban, hogy jó idő lesz, és sütni fog a nap. 

16. Aki szelet vet, vihart arat. 

Aki ellenségeskedést szít, nagy bajt hozhat a saját fejére. Arra figyelmeztet, hogy 

okosabb dolog, nem gerjeszteni az ellenségeskedést. 

17. Arra fordul, ahonnan a szél fúj. 

Olyan emberre mondják, aki a véleményét az érdekeinek megfelelően formálja. 

18. A szél álljon, te meg szaladjál. 

„Indulj!” – népiesen. Másik jelentése, hogy ha gorombán kitessékelnek valahonnan 

egy embert. 

19. A szél sem fújhat mindig kedvére. 

Senki sem csinálhat bármikor bármit. Az embernek alkalmazkodnia kell a 

közösséghez. 

20. Ismeri a szél járását. 

Valaki fel tudja mérni, hogy hogyan alakulnak majd a dolgok. 

21. Átlépi a szelet. 

Nem őszinte, nem megbízható. Rosszalló kifejezés. 

22. Egyen, amit a szél hord. 

Rosszindulatú kívánság arra, hogy ne legyen mit ennie. 



23. Kifogja a szelet a vitorlából. 

Valamilyen módszerrel eléri, hogy a másik célja ne sikerüljön. 

24. Oly állhatatlan, mint a szél. 

A megbízhatatlan emberre szokták mondani. 

25. Szél ellen pókháló. 

Felesleges dolog. 

26. Széllel bélelt a mentéje. 

Megbízhatatlan emberre mondják, akinek a szavára nem lehet adni. 

27. Tudja, honnan fúj a szél. 

Ismeri az összefüggéseket. Másik jelentése: bennfentes. 

28. Szél fújja, por kísérje! 

Menjen! Azt szeretnék, hogy az illető minden konfliktus nélkül elmenne inkább. 

29.A messze villámnak későn jön a mennydörgése. 

Ami tőlünk távol történik, annak a következménye kevésbé érint bennünket. 

30. Villám vissza nem tér. 

Bíztatásként mondják: ugyanaz a baj már következik be még egyszer. 

31. Sír, mint a záporeső. 

Nagyon sír, ömlenek a könnyei. 

32. Hirtelen, mint a zápor. 

Nem várt eseményre mondják, ami hirtelen váratlanul bekövetkezik. 

33. Záporeső hamar hullik. 

Nem sokáig tart. Hirtelen támadt veszekedésre mondják. 

 

 

II. Találós kérdések 

1)  

Egyszer volt, hol nem volt, 

Így szól mindig az első sor, 

És az lesz majd aztán a vége, 

Hogy örökké boldogan élnek. 

(mese) 

 

Mikor fekszel, õ akkor kél. 

Egyszer egész, máskor csak fél. 

Nincsen tüze, mégis lámpás, 

A vándornak szinte áldás. 

(Hold) 

 

 



Se oldala, se feneke, 

Mégis megáll a víz benne. 

Mi az? 

(Felhõ)  

A bajusza égnek áll, 

a borbélyhoz mégse jár. 

A konyhában üldögél, 

egeret fog, azzal él. 

(macska) 

 

Görbeszarvú nagy állat, 

reggel, este tejet ad. 

(tehén) 

 

Varrni még senki se látta, 

Mégis csupa tű a háta. 

(sündisznó) 

 

Zöld színű és fürge vagyok. 

Hogyha farkam elvesztem, 

nemsokára 

lesz egy újabb, mivel újra 

növesztem. 

(gyík) 

 

Fűben csúszik, 

Fűben mászik, 

Vízben siklik, 

El nem ázik. 

(kígyó) 

 

Vízben élek, brekegek, 

Ismertek-e gyerekek? 

Szúnyoglábon élek, 

A gólyától félek. 

(béka) 

 

 

  



Behúzódik a sarokba 

a hálóját szövi, fonja. 

(pók) 

 

Egész nyáron vígan él, 

cirip, cirip, így zenél. 

(tücsök) 

 

Fürge állat, hogy is hívják, 

Ugrál ágról, ágra, 

Mogyorót gyűjt nagy serényen 

a fa odújában. 

(mókus) 

 

Kicsi fehér házikó, 

benne sárga kiscsikó. 

Széttörött a házikó, 

kiugrott a kiscsikó. 

(csibe) 

 

Lábon járó párna, 

a gúnár a párja. 

(liba) 

 

Föld alatt sötétben ásom 

éjjel-nappal a lakásom. 

(vakond) 

 

Fúrója nincs és 

folyton fúr, 

A föld alatt ő az úr. 

(ürge) 

 

Nincsen hangom, 

nem beszélek, 

tiszta vízben 

vígan élek. 

(hal) 

 



Él egy állat erdőn, réten, 

bezárja a házát télen. 

Kimegy, hogyha itt a tavasz, 

mégis, félig otthon marad. 

(csiga) 

 

Rózsaszínű pici kígyó, 

Lábak nélkül mozdul, 

Füvek alatt, föld alatt 

Alagutat fúr. 

(giliszta) 

 

Hét a pettyem, 

bogár vagyok. 

Ugye szeretsz engem? 

Ha énekelsz, 

meglebbentem 

pipacspiros ingem. 

(katica) 

 

A füledbe zizegek, 

meg is csíplek, ha lehet. 

(szúnyog) 

 

Szépnek tart felnőtt és 

gyerek, 

pedig csúf hernyóból 

kelek. 

(lepke) 

 

Tarka, de nem virág, 

szárnya van, nem madár, 

álló napon a rét fölött száll. 

(lepke) 

 

Icipici repülő, 

Vizek fölött, bokrok között 

Szita szárnyakon röpködő. 

(szitakötő) 



Nem csicsergő - zúgó 

madár, 

mindenféle szemétre száll, 

hat fekete póklábával, 

királynak is fejére száll. 

(légy) 

 

Rügyet, falevelet rágok, 

négyévenként kárt 

csinálok. 

(cserebogár) 

 

Icipici lámpa 

világít az éjben, 

Úgy repül, mint a levél 

a szélben. 

(szentjánosbogár) 

 

Nedves orrával szimatol, 

A gazdája után lohol. 

Ő a hűség mintaképe, 

Házunk, családunk őrzője. 

(kutya) 

 

Mindig mosdik, 

de sosem törölközik. 

(macska) 

 

Istálló a lakása, 

Asztala a jászola, 

A sörényét meg-megrázza, 

Rányerít a friss szénára. 

(ló) 

 

Kedvelem a zsenge füvet, 

lágy akár a selyem. 

Mek-mek, én csak annyit 

mondok: kóstold meg a tejem. 

(kecske) 



Csengő cseng a nyakában, 

Kint legel a határban. 

Türelme nagy, orra pisze, 

Puha gyapjú göndör szőre. 

(bárány) 

 

Turcsi orrú a mamám, 

kunkori a farkincám. 

(malac) 

 

Fülem hosszú, bundám 

selymes, 

a farkincám pöttöm. 

Húsvétkor a gyereksereg 

nagyon várja a jöttöm. 

(nyúl) 

 

2) Kire gondok? (meseszereplők)  

Pl.: Bőre fehér, mint a hó, haja fekete, mint az ében, ajka piros, mint a kicseppent 

vér… hét törpével lakik egy erdei házikóban… (Hófehérke) 

(Csipkerózsika, Aranyhaj, Szundi, Morgó, Pinokkió, boszorkány, gonosz mostoha, 

jótündér, törpék, tündérek, Hüvelyk Matyi, A nagy Ho-ho-ho horgász, Csipike, Pom-

pom, Jégkirálynő, Vízipók… stb.) 

 

 

III. Versek 

Gazdag Erzsi: Mesebolt 

Volt egyszer egy mesebolt, 

abban minden mese volt: 

fiókjában törpék ültek, 

vizilányok hegedűltek. 

 

Öreg anyók szőttek-fontak, 

apró manók táncot roptak. 

Lidérc ugrált az udvarban, 

kaszás pók varrt az ablakban. 



A lámpában ecet égett, 

az egylábú kettőt lépett, 

cégére egy tündér volt: 

ilyen volt a mesebolt. 

 

 

Fésüs Éva: Békanóta 

  

Békakirály papucsának elveszett a párja, 

nézi erre, nézi arra, sehol se találja. 

Kereste a gyereke, 

ebihalak serege, 

egy se lelte, úgy elnyelte 

fekete tó feneke! 

Szalajtották a kis gyíkot, nézze meg az árkot, 

keresték a náderdőben szitakötő lányok. 

Kereste a gyereke, 

ebihalak serege, 

egy se lelte, úgy elnyelte 

fekete tó feneke! 

Nem találják a papucsot sehol a világon, 

ezért ugrál békakirály ma is mezítlábon! 

Kereste a gyereke, 

ebihalak serege, 

egy se lelte, úgy elnyelte 

fekete tó feneke! 

Brekeke!... 

 

 


