
                 Tevékenységi tervek 

 
   Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: „Szent Mihály hete”  

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.09.26-09.30 

A projekt tervezett indító élménye: Vizy Miklós Mihály- napi mese 

elmesélése.  

A projekt várható lezáró élménye: Szent Mihály napi vásár és közös 

bográcsozás az óvoda udvarán gyerekekkel és a szülőkkel együtt. 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Hagyományok megbeszélése, 

mik is azok a hagyományok? Vásárlással kapcsolatos szabályok megbeszélése a 

gyerekekkel.  

A projekt során megvalósítandó feladataink: Vásári hangulat kialakítása a 

csoportban. Szituációk gyakorlása.  

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: ismeretek bővítése. 

Érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezés, gondolkodás és a képzelet fejlesztése.  

 

 

 



Munka jellegű 

tevékenységek 

• Festékek előkészítése, 

•  ecsetek elmosása,  

• asztal letakarítása 

• kislabdák előkészítése,  

• zsámolyok előkészítése 

• színes papírok, olló, ragasztó  

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

 

  Vásári hangulat teremtése a csoportszobában.   

Benti babakonyhás játékok, zöldségek, gyümölcsök 

segítségével. 

 

Zöldség, gyümölcs memória kártya.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi 

játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

 

Népköltések:  

         - Gyere velem a vásárba 

         - Tessék, tessék jó portéka 

         Feleselő: Beszédészlelést fejlesztő foglalkozás  

       Mese:     Vizy Miklós: Mihály- napi mese 

         Mondókák:  

       -   Poros úton kocsi zörög,  

        - Ángyom sütött rétest  

        - Gyerekek gyerekek szeretik a perecet 

 

         Vers:  

         Osváth Erzsébet: Balambér 

         Csonokai Vitéz Mihály: Mihály- napi álom  

 

 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédel

mi ismeretek 

 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

Beszélgetőkör: a Szent Mihály napi hagyományokról, 

népszokásokról.  

 

• Te kivel szoktál menni vásárolni?  

• Hova mentek, kisboltba, nagy áruházba, piacra?  

• Hol szoktak az emberek alkudni?  

• Mit hol találsz meg a boltban?  

• Miben szoktál segíteni anyukádnak? 

• Pénzérmék csoportosítása. Különválogatása.  

  (5 forintos, 10 forintos, 20 forintos, 50 forintos)  

Melyik a nagyobb, melyik a kisebb 

Melyik értéke több, melyiké kevesebb 

 

 

  

 



  
 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Sárkány rajzolása papírra. Színezése.  Színes 

papírokkal díszítés, ragasztása.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

 

Ügyességi feladatok: 

 célba dobás, megfordított zsámolyba 

kislabdával,  

 

 

Sorversenyek és az ügyességi feladatokhoz a 

kellékek előkészítése.  (kosár, kislabdák) 

 

Tornateremben akadály pálya kialakítása.   

 

 



Ének-zene, énekes 

játék, gyermektánc 

• Debrecenbe kéne menni (ism)  

• Én elmentem a vásárba fél pénzzel. (ism)  

 

Körjátékok: 

Benn a bárány kinn a farkas (új)  

Hej a sályi piacon (ism) 

 

Ritmus gyakorlat: egyenletes lüktetés 

különböző mozdulatokkal és hangszerekkel.  

Zenehallgatás: Erdő, erdő, erdő   

 

  

 

 

 

 

Népköltések: 

 Gyere velem a vásárba, 

fussunk oda hamarjába. 

Vehetsz majd ott minden szépet, 

ha nincs pénzed, majd csak nézed. 

 

Tessék, tessék jó portéka 

egynek sincsen maradéka, 

ma még vehet, holnap mehet! 

 

Vizy Miklós Mihály- napi mese 

Amikor a Nap még úgy kelt föl, hogy sugaraival megérintette az erdők sűrűjébe visszahúzódó 

tündérek suhogó ruhácskáit, és a harmatcseppek megvillantak a reggeli tündöklésben, az emberek 

még boldogan éltek. Minden egyes harmatcsepp egy-egy szivárványt varázsolt az égre. 

A Nap ragyogása mellett, amerre a szem ellátott, szivárványszínben pompázott a világ. E különös 

fényben édes zamatú gyümölcsöket termettek a fák, a virágok dús keblében tápláló nektár várta 

az éhes embereket és állatokat. Tartott mindez a szép világ addig, míg egyszer egy sötét felleg 

közeledett a szivárványos égen. Egy hatalmas sárkány próbált csillapíthatatlan éhségén úgy 

segíteni, hogy nap mint nap megevett egy-egy szivárványt. Az emberek aggódva nézték, ahogy 



egyre kevesebb szivárvány lesz odafenn az égen. Idelenn a földön pedig a gyümölcsök íze is 

mintha kesernyésebbé vált volna. Mikor már nagyon megfogyatkoztak a szivárványok, az emberek 

összedugták fejüket, hogy mitévők legyenek. Ez így nem mehet tovább! Le kell győzni a sárkányt, 

mielőtt elfogy az égről az összes szivárvány! De ki győzze le? Valaki megjegyezte: hát a 

legerősebb ember! De ki az? 

– A kovács – mondta egy hang és máris indultak a falu végébe, ahol a kovács dolgozott. 

Messziről lehetett hallani a kalapácsok csengő hangját, amint a tüzes vas alakult a mester erős 

kezei között. 

Amikor a falubéliek odaértek a műhelyhez, a kovács éppen egy hatalmas tüzes kardot kovácsolt. 

A kard már akkora volt, hogy ő maga sem bírta megemelni. Az emberek kérték, győzze le a 

sárkányt. De a kovács elmondta, hogy nem tudja ő ezt megtenni. Nem elég erős ő ehhez, hiszen 

ezt a kardot sem tudja úgy elforgatni, hogy legyőzzön egy ilyen hatalmas sárkányt. Az emberek 

kétségbeesetten kérdezgették egymást: 

 Hát akkor ki legyen az, aki megmenti szép világunkat? 

A nagy tanakodásban észre sem vették, hogy egy kisgyerek jött be az ajtón, egyenesen odament 

az üllő mellé és csengő gyerekhangján csak ennyit mondott: 

– Szent Mihály. 

Az emberek lassan a kisgyerek felé fordultak és mindenki csodálkozva elhallgatott. 

– Szent Mihály – szólt a gyerek, és ahogy jött, szépen kiballagott a kovácsműhelyből s eltűnt az 

emberek szeme elől. 

Döbbenten néztek utána, majd a csöndet egy felkiáltás majd kettő és több törte meg. 

– Szent Mihály győzze le a sárkányt! – és máris indultak a falu szélére, ahol egy nagy tisztáson 

szólongatták Szent Mihályt. Akkorra már csak egy szivárvány látszott az égen. 

Fényes nappal volt, de mintha keleten új nap kelt volna fel. Aranyban izzó óriási felhő gomolygott 

a tisztás fölé, eltakarva a napot és a szivárványt. A felhőből villámok cikáztak, mennydörgés 

hallatszott, és az izzó hömpölygésből néha vélni lehetett egy óriási lovas alakját. 

A felhő megállt a tisztás felett, az emberek pedig hunyorogva, kezüket szemük elé tartva egy 

hatalmas, lovas vitézt láttak a fejük felett, már amennyit látni lehetett a nagy izzástól. Egy 

hatalmas mennydörgésből hang szólt az emberek felé: 

 Mit akartok? 

– Ments meg minket a sárkánytól, megette már az összes szivárványunkat az égről, és csak egy 

maradt! Ha azt is megeszi, eltűnik a világ színe! 

– Uram, a kardod készen van a műhelyben – mondta a kovács. Közülünk senki nem bírja fölemelni. 

– Legyen hát! – dörögte az égi hang. 

Kinyújtotta felhőben gomolygó karját, a hatalmas izzó vaskard, mint a tollpihe, felemelkedett az 

üllőről, könnyedén felszállt a felhőbe, és a mennyei vitéz erős markában megállt. 

A következő pillanatban az ég másik oldaláról egy fekete felhő közeledett, fuvallata jeges szelet 

küldött maga előtt. Az emberek félve fogódzkodtak össze, fülüket is befogták a sárkány sivító 

hangját hallva. 

– Eljöttem a jussomért. Nem tudom, te ki vagy, de ne álld utamat! A szivárványért jöttem! Ha 

nem térsz ki előlem, téged is felfallak! – és négy ijesztő sárkányfej került elő a fekete felleg 

gomolygásából. 

Ekkor hatalmas mennydörgés és villámlások közepette Szent Mihály megsuhintotta tüzes 

kardját, és egy csapással levágta a sárkány három fejét. Iszonyú, szürke lé folyt a három 

nyakból. Az egy fennmaradt fejen most már ijedt szemek villogtak. Szent Mihály dörgő hangon 



megszólalt: 

– Meghagyom életed, de csak egy feltétellel: kotródj vissza a sötétség birodalmába, és ne 

háborgasd az embereket, hagyd meg nékik a szivárványukat. Hordd el magad, ha kedves az 

életed! 

A fekete felhő sivítva tűnt el az ég alján az emberek szeme elől. Az arany és tüzes színben 

pompázó felhő mennydörgések, villámlások közepette szintén eltűnt. 

Ott álltak a mezőn az emberek, ijedten, dermedten, fejük felett egy gyönyörű szivárvány íve 

húzódott. A néma csendet egy pacsirta hangja törte meg, dalával üdvözölte a szép szivárványt. 

Az emberek boldogan hazaballagtak, és a mai napig, ha szivárványt látnak, mindig eszükbe jut az 

óriási küzdelem. Aztán évente egyszer, hajnalban kimennek a falu melletti tisztásra, várják a 

napfelkeltét, mert a felkelő Nap fénye olyanná festi az eget, mint amikor Szent Mihály érkezett. 

A gyerekek papírsárkányokat eregetnek, és próbálják egy vékony zsinegen zablán tartani a 

szélben zörgő kis fenevadakat. 

A Nap pedig ezen a reggelen is felkel, és ha kis esőfelhők borítják az eget, igyekszik 

odavarázsolni egy szivárványt. S azóta a világon mindig van valahol egy szivárvány. 

 

 

Szent Mihály napi hagyományok: 

Szent Mihály naptól kezdődött a kisfarsang ideje, ami Katalin napjáig tartott. A lakodalmak és a 

bálok évada volt. A Szent György napjakor kihajtott állatokat ezen a napon terelték vissza; a 

pásztorokat pedig elszámoltatták és kifizették. 

Országszerte emlékezetesek voltak a szentmihályi vásárok, ahol a nemcsak a szükséges holmikat 

tudták beszerezni a vásározók, de szórakozási és ismerkedési lehetőséget jelentett számukra. 

Női munka tilalom is fűződik Szent Mihály napjához: úgy tartották aki ezen a napon mos, annak 

kisebesedik a keze. A néphiedelem szerint Szent Mihály napjától nem szabad az ágyneműt a 

szabadban szellőztetni. 

Szent Mihály napi hiedelem: ha Mihály itt találja a fecskéket, akkor hosszú és szép őszre lehet 

számítani. Ha Szent Mihály lova deres, behozza a telet. 

Népi megfigyelések, közmondások 

Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet. 



Ha Szent Mihály napján még itt van a fecske, karácsonyig vígan legelhet a kecske. 

Szent Mihály lova deres, behozza a telet. 

Szent Mihálykor keleti szél igen kemény telet ígér. 

Aki Szent Mihály-nap után szalmakalapban jár, attól nem kérek tanácsot! 

Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehet kihúzni a füvet. 

Szent Mihály nap után a hal a víz fenekére húzódik, nincs többé halfogás. 

Szent Mihály nap után megszűnik a mézelés. 

A Mihály napi mennydörgés szép őszt, de kemény telet jelent. 

Szent Mihály-nap után egy icce víz, két icce sár. 

Ha Mihály éjszakáján összefekszik a birka, akkor nagy tél lesz, ha pedig szét, akkor enyhe. 

 

 


