
 

Őszi témahét 5. 

Erdei állatok 

október 3-7. 

 

 

A project célja: A project elsődleges célja a környező erdők állatvilágának a 

megismerése. Az Állatok világnapja alkalmából említés szerűen foglalkozunk a 

Magyarországon nem őshonos állatokkal is. 

Fejlesztési területek: Memória, a logikus gondolkodás, finommotorika és a 

nagymozgások fejlesztése.  

Jeles napok: 

• Zene világnapja: október 1. 

• Állatok világnapja: október 4. 

 

Játék Munka jellegű tevékenységek 

• Találd meg az állatok lábnyomát 

 
• Erdei állatok élőhelyének 

elkészítése 

• Húsevő és növényevő állatok 

szétválogatása 

• Zsákból tapintás alapján a műanyag 

állatok felismerése 

 

• Önálló reggelizés (vajazó kés 

használata, kancsóból tea töltés) 

• Öltöző szekrények rendben 

tartása 

• Játékok elpakolása 

• Ágyazás, ruhák összehajtogatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verselés, mesélés Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 



Mese ösvény 

Vers: 

• Osváth Erzsébet: Mókus a taligán 

• Fazekas László: Őz 

 

Mese: 

• Csukás István: Sün Balázs 

• Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje 

• Fésűs Éva: Az ezüsthegedű (A 

fogfájós nyuszi, A setesuta őzike, 

A bátor nyulacska, A kismókus fél 

diója, Az öreg mókusnéni, Mókus 

Péter kiskertje, Mókusvásár) 

 

 

Sündisznó készítése krumpliból és 

fogpiszkálóból 

• A formára vágott krumpliba  a 

gyermekek fogpiszkálóból 

tüskéket, magokból szemet és 

orrot szúrnak. 

 

 
Mókus sablon körbe nyomdázása 

• Az előre elkészített sablont a 

papírhoz rögzítem, majd a 

gyermekek szivaccsal körbe 

nyomdázzák. 

 

               
Bárány készítés  (Mese ösvényhez) 

• Eldobható pohárból bárány 

készítés. 

 



                  
 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc  Mozgás 

Mondóka: 

• Bezere, bezere (ÉNÓ. 9.) 

Dalok: 

• Jön a róka (ÉNÓ. 96.) 

• Kerekecske dombocska (ÉNÓ. 97.) 

• Hopp mókuska (ÉNÓ. 171.) 

• Sánta róka (ÉNÓ. 205.) 

• Kicsi őz (ÉNÓ. 284.) 

Zenehallgatás 

• Gryllus Vilmos: Dalok 2. 

(Mókus, mókus…, Borz, A vadász és a 

róka, Szúrós gombóc) 

 

Hallásfejlesztés: 

• Magas-mély hangok 

megkülönböztetése 

Hétfőn a Zene világnapja alkalmából Iván 

tart zenés foglalkozás 

Szökdelések, ugrások gyaroklása: 

• Mókus, mókus ki a házból 

(távolugrás rávezető gyakorlat) 

• Nyuszi ugrás gyakorlása  

• Távolugrás nekifutásból és helyből 

• Trambulin használata 

 

Biciklizés 

 

 

 

Környező világ tevékeny megismerése   

• Állatok nagyság szerinti sorba 

rendezése 

• Állatok gyorsaság szerinti sorba 

rendezése 

• Találós kérdések állatokról 

• Állatkártyák szétválogatása 

élőhelyük szerint 

• Állathangok felismerése 

 

 

Beszélgető kör Nagycsoportosok feladat 



Állatcsaládok megnevezése 

• szarvasbika, szarvastehén, 

szarvasborjú 

• őzbak, őzsuta, őzgida 

• kan, koca, malac 

 

Milyen állatok élnek a környező erőben? 

Milyen állatokkal találkoztak? 

Ölelő kör 

 

• útvesztő 

 
• formakeresés 

 
• relációs jelek ismétlése 

 

Melléklet: 

 

Osváth Erzsébet: Mókus a taligán 

Mókus ül a taligán, 

finom mogyorót kínál:  

róka kishúgának, 

bajszos nyulacskának, 

verébnek, cinkének, 

totyakos medvének. 

Egyik kendőjébe rakja. 

Másik menten be is kapja. 

Harmadik mancsában tartja. 

 

Fazekas László: ŐZ 



Őzsuta sétál zöld ligetben, 

hóra elé szénám kitettem, 

szélfogót vontam a csutából, 

ne szenvedjen a szél fogától. 

Kényesen lépked karcsú lába, 

besétál szívem udvarába, 

ropog, topog selymes gyepére, 

rájár gazdája tenyerére. 

 

Csukás István: Sün Balázs 

Erdőszélen, erdőszéli 

tölgy tövében volt egy ház. 

Abban lakott hét süntestvér: 

Sün Aladár, 

Sün Piroska, 

Sün Adorján, 

Sün Dorottya, 

Sün Demeter, 

Sün Tihamér 

s a legkisebb: 

Sün Balázs. 

Hogyha jól bevacsoráztak 

Szűk lett nékik az a ház, 

S előfordult ilyenkor, 

Hogy kívül rekedt Sün Balázs. 

Furakodott, nyomakodott 

Morgott, perelt dühöngve 

Semmit se ért, mit tehetett, 

Lefeküdt a küszöbre 

Telt az idő, múlt az idő 



Éjre éj és napra nap 

Egyre többször fordult elő, 

hogy a házból a legkisebb kimaradt. 

�Ebből elég! Torkig vagyok!� 

kiáltott fel Sün Balázs 

�Sokan vagyunk, 

s kicsi nékünk ez a ház�. 

�Éppen ezért én elmegyek 

Szerbusz néktek hat testvér 

Sün Aladár, 

Sün Piroska, 

Sün Adorján, 

Sün Dorottya, 

Demeter és Tihamér!� 

Miután így elbúcsúzott 

Fogta magát, elindult 

Lába nyomán 

Porzott a vén gyalogút. 

Így baktatott, így poroszkált 

Szomszéd tölgyig meg sem állt 

Ottan aztán sürgött, forgott, 

Árkot ásott, falat emelt, 

Tetõt ácsolt, ajtót szegelt, 

És mire a nap leszállt, 

Épített egy kalyibát. 

�Így ni! � mondta � most már végre kényelmesen alhatok! 

Nem tolnak ki 

a küszöbre a nagyok!� 



Falevélbõl ágyat vetett 

Kényelmeset, 

belé feküdt s hortyogott 

hogy csörögtek 

s remegtek az ablakok. 

Éjféltájban vihar támadt 

Hajlítgatta a vén fákat 

Fújt a szél nagy zajjal ám 

S arra ébredt, hogy zörögnek 

A kalyiba ajtaján. 

�Ki az? � szólt ki fogvacogva - 

Ki kopogtat éjnek idején?� 

�Mi vagyunk az � szóltak kintrõl 

Mi vagyunk a hat testvér 

Sün Aladár, 

Sün Piroska, 

Sün Adorján, 

Sün Dorottya, 

Demeter és Tihamér!� 

�Elvitte a szél a házunk, 

engedjél be, 

ázunk-fázunk idekinn, 

csurom víz a kabát rajtunk 

és az ing!� 

�Jól van, jól van 

- szólt Sün Balázs � 

Jövök már� 

S fordult a kulcs, nyílt a zár. 



Betódultak mind a hatan 

Tele lett a kalyiba 

Kérdezte is Sün Tihamér: 

�Mondd csak testvér, 

nincs csak ez az egy szoba?� 

Lefeküdtek, elaludtak 

S arra ébredt Sün Balázs: 

Újra kicsi lett a ház! 

Mert az éjjel ide-oda lökõdve 

Kiszorult a küszöbre. 

�Ejnye! � mondta fejvakarva � 

Mit tehetnék? Megnövök! 

S akkor talán nem lesz ágyam, 

Nem lesz párnám a küszöb!� 

 

Találós kérdések: 

Barlang mélye az én hazám, 

Itt élem világom, 

Télen alszom, nyáron meg a 

Kerekerdőt járom. 

Azt se bánnám, ha az erdő 

Csupa mézzé válna! 

Bár nem tudom, hogy akkor majd 

Hol terem a málna? 

Medve 

Bömböl, pedig nem is fél, 

ott él, ahol sosincs tél. 

Szavannán, ha dombra kiáll, 

világos, hogy ? a király! 

Oroszlán 



Púp a hátán, de nem bánja, 

sivatagot körbejárja. 

Teve 

Pálmafalevelet eszem, 

mert a nyakam hosszú nekem. 

Zsiráf 

Ágról ágra, fákról fára 

Fürgén, vígan szökkenek, 

Ám legvígabb akkor vagyok, 

Hogyha diót törhetek. 

Szeretem a mogyorót is, 

A rügyet is megeszem! 

Találjátok ki gyerekek, 

Hogy mi lehet a nevem! 

Mókus 


