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KÖDNEVELŐ NOVEMBER 
   

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.11.07-25, 3 hét  

A projekt tervezett indító élménye: Kirándulás az őszi levelekkel borított környéken, 

levélgyűjtögetés. Az első héten Szent  Márton napi lámpás felvonulás. 
   

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: 

Megismertetni a gyerekeket Szent Márton napi hagyományokkal, népszokásokkal. 

Tours-i Szent Márton ünnepnapjához, november 11-hez számos népszokás, néphit 

kapcsolódik Magyarországon. 

November 11-én délután a Főtéren lámpás felvonulás. 

A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák 

befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a 

legendához, amely szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor 

püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. 

Szent Márton lúdja kifejezés - főként a Dunántúlon - utal a nap jellegzetes ételére és az 

egykori földesúri járandóságra. Ilyenkor már le lehet vágni a tömött libát. "Aki Márton-

napon libát nem eszik, egész éven át éhezik" - tartották. Márton-napon 

országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész esztendőben bőven ehessenek, 

ihassanak. Szent Márton napjára általában megforr az újbor. "A bornak Szent Márton a 

bírája" - tartja a mondás. Úgy gondolták, minél többet isznak, annál több erőt és 

egészséget vesznek magukba. 

Néhány szólásunk is megörökítette Márton lúdját, pl. "Sok Szent Márton lúdja elkelt 

azóta", mely az idő múlására vonatkozik, hogy bizony régen volt az már! A "kövér, 

mint Szent Márton lúdja" mondja a mondás. 
    

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tours-i_Szent_M%C3%A1rton
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_11.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Advent
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1zil%C3%BAd


A projekt során megvalósítandó feladataink: 

A csoportszoba dekorációjának novemberi hangulatúvá varázsolása. Őszi termések 

gyűjtögetése, azokból való „kiállítás” megrendezéséhez. Levélpréselés. Levélfestés, 

elnagyolt és aprólékos mintázással. Márton napi lámpás készítés. Ehhez való 

előkészületek, anyagbeszerzés. Őszi mondókák, dalok tanulása, énekelgetése, mesék 

mondása. Csukás István: Sün Balázs meséjének interaktív elbábozása közösen. A 

projekt során a z utolsó héten készülődés Advent befogadására, versek, dalok tanulása a 

karácsonyi műsorunkhoz. A természet megfigyelése ősszel, az időjárás megfigyelése. 

Év, évszakok, hónapok, napok megtanulása 

Testrészeink tanulása, tanulmányozása. 
   

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek:  

Figyelem, koncentráció, hallásfejlesztés, szövegértés, artikuláció, emlékezet, kognitív 

funkciók, mozgásfejlesztés: nagymozgások,  egyensúlyérzék fejlesztése, 

finommotorika, csend hallgatása, összpontosítás, lelassulás élményének megszerzése. 

Hallásfejlesztés, zenei érzékek fejlesztése: ritmusfejlesztés, lassú-gyors. 

Testtudat erősítése, testrészeink ismeret. 
   

Munka jellegű 

tevékenységek 

Termésgyűjtés a hét folyamán. 

Levélpréselés, levélfestés, ablakdekoráció készítése. 

Udvari levélsepregetés, lapátolás, tisztogatás 

Tízórai gyümölcs szemetének komposztra helyezése 

A csoportba járó kis Vackoros gyermekeink neveinek 

artikulált szép elmondása, címünk ismerete, szép elmondása. 

A csoportba való érkezési szokások további megszilárdítása: 

kézmosás, hozott dísztárgyak dekorációs asztalon való 

elhelyezése, belépéskor köszönés. 

Ebéd közbeni naposi és egyéb teendők továbbformálása: 

asztalok közti pecsétverseny, melyik asztal milyen szépen 

evett, halkan beszélgetett, nem ugráltak fel az asztaltól, 

segítettek egymásnak, odafigyeltek egymásra. 

 

   

Játék 

Játék 

Szabadjáték keretében a közös játék, konfliktus kialakulása 

esetén annak kedves elrendezése, a kommunikáció 

 



feltételeinek 

biztosítása, 

ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

játékeszköz 

készítés 

gyakorlása. Játék megosztása, illetve a kialakult egyéni 

játéktér maximális tiszteletben tartása. 

Körjátékok: 

Száz liba egy sorban… masírozás libasorban egymás vállát 

érintve vagy kézenfogva. Egyenletesen trappolunk a „gúnár” 

vezetésével. 

A gúnárom elveszett… Körben állva egymás kezét fogva kint 

áll egy „gúnár”, keresi a „gazda”. A gúnár párt talál, azzal 

helyet cserél, ő lesz az új gúnár 

Udvaron:  

fogócska: Kacsa-liba: a gyerekek egy sorban ülnek, egy 

valaki a kiszámoló. Minden gyerek fejét kezével megérinti, és 

sorolja: kacsa, kacsa, kacsa, és egyszer csak valakire azt 

mondja : liba. Az a gyermek felugrik, és megpróbálja elkapni 

a kiszámolót. Ha egy kör alatt nem kapja el, a kiszámoló leül 

a liba helyére, és a liba lesz a kiszámoló. 

Kitalálós: 

 Ki mit eszik? Hol él? Hogy születnek a kicsinyeik? Hogy 

hívják a kicsinyeiket? :Kacsa, liba, disznó, tehén. 

 

Közös mozgásos vicces játékok: 

A fejem, a lábam, a térdem, a bokám… 

Pista bácsi fát fűrészel… 

Ez elment vadászni, ez meglőtte… 

Ilyen kicsi a törpe, guggoljunk le a földre… 

 
    

Külső világ 

tevékeny 

megismerése 

Alapvető 

környezet- és 

természetvédelmi 

ismeretek, 

Sétáink és udvaron létünk alatt szerzett tapasztalataink 

megbeszélése: mit érzünk a bőrünkön, ha a szabadba 

megyünk? Hideg- meleg ellentétpár érzékeltetése a 

csoportszobában is kis tégelyekbe engedett hideg és meleg 

víz engedésével. Jobb kezünket a hideg, bal kezünket a meleg 

vízbe mártjuk, majd kezünket az arcunkra helyezve is 

érzékeljük a különbséget. 

 



matematikai 

tapasztalatok, 

logikai játékok 

Az udvaron lehullott szép, nagy levelek gyűjtése, azok 

közelebbi vizsgálata: hogyan lóg a fán, mik azok az erek 

rajta, a fa lombja mire jó az élővilágban, miért hullik le ősszel 

a legtöbb falevél, hogy hívják azt a fát, amiről lehullik a 

levél, és hogy hívják, ha nem? Példák… 

Matematika:  

Hányféle színárnyalatot figyelhetünk meg a diófa levelein 

illetve az udvarunkban található hatalmas apró levelű fa 

őszbe hajló lombkoronáján? 

Számláljuk meg, hányan vagyunk, és hány diót tudunk 

összeszámlálni, amit a kis diófánk alatt találtunk? Jut 

mindenkinek? 

Testünk vizsgálata, testrészeink megismerése, páros 

testrészeink felsorolása. Milyen belső szerveket ismerünk, 

amit nem láthatunk, de tudjuk, vagy érezzük, hogy van? 
    

Verselés-mesélés 

Anyanyelvi 

játékok, 

beszélgetőkör, 

drámajáték, 

bábozás 

Ismétlés: Szutyejev: Micsoda madár ez? tréfás mese újbóli 

olvasása. Vicces mese sok nevetéssel, mi az irigység? Mikor 

érezzük ezt? 

Csukás István: Sün Balázs című mese elbábozása közösen a 

saját kis sün bábjainkkal. 

Elmeséljük Szent Márton történetét 

 

Gyermek vers, mondóka: 

Libám lábán sárga csizma, 

gúnár varga rámán varrta. 

Abban megy a liba bálba, 

harminchárom liba várja. 

 

Liba-bálban, vízi bálban, 

Csupa-csupa vízi tánc van. 

Ott forognak, ott sürögnek, 

ha megunják, megfürödnek. 

 

 



Kiszámoló: 

Egy petty, libapetty, terád jut a huszonegy. 1,2,3,4…..21. 
 

   

Rajzolás, festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Szent Márton lámpás készítése kemény papírból és áttetsző 

színes papírból ragasztással. Annak díszítése ragasztással, 

forma kivágással, saját elképzelés szerint. 

Liba rajzolása egyszerű formák felhasználásával: kör, 

háromszög, ovális, téglalap, vonal. 

Emberi test rajzának közös megbeszélése, testrészeink 

tanulása, testtudatunk erősítése. 

Pont, pont, vesszőcske…- ember vonalrajzzal. 

 

   

Mozgás 

mindennapos 

testmozgás 

feladatai, játékai. 

A nagycsoportosokkal a kicsiktől külön válva megyünk a 

tornaterembe. 

A kicsikkel a megszokott csoportszobánkban nyújtózunk, 

mint egy cica, púpozzuk a hátunkat, mint a giliszta 

tekergőzünk a földön. Játékos utazás egy tisztásra vonattal, 

ott aztán szalonnázunk, megmozgatjuk a lábfejünket, 

derekunkat, karjainkat, csuklónkat, ujjainkat, nyakunkat. 

Testrészeink megnevezésével mozgatjuk át egész testünket. 

Miután jóllaktunk, visszaszállunk a mesebeli vonatba és 

visszaérkezünk az óvodásba. 

A tornateremben: 

Elefántfogó: Elefánt ormányt formálva kezünkkel (orr 

megcsippentésével) menekülünk a fogó elől. Aki megfog a 

fogó, kiselefánttá változik és leguggol. Ha megérinti egy 

másik elefánt az ormányával az ormányát, az futhat tovább. 

Tűz víz repülő játékunkban az ismert tűz-víz-repülő 

helyeinket: 

tűz: padra állunk magastartásba tett karokkal, 

víz: fölmászunk a bordásfalra, 

repülő: egy lábra állva egyensúlyozunk, 

kiegészítettük már állatokkal: 

 



medve: négykézlábra ereszkedünk és úgy megtartjuk 

magunkat 

giliszta: a földön háton fekve mocorgunk hosszan 

kinyújtózva 

liba: csípőre tett kézzel felállnak a kék szivacsra és gágognak. 

 

Relaxáció: elnyúlunk a parketton, kinyújtóztatjuk 

végtagjainkat, behunyjuk a szemeinket. Végigsorolom a 

testrészeket, azokra koncentrálva végiggondoljuk a testünket 

és ellazulunk teljesen. Halkan eldalolom az „A gúnárom 

elveszett” című magyar népdalt. 

Légzőgyakorlattal kezünket a hasunkra téve ellenőrizzük a 

helyes be-kilégzést. 

Egészségükre! 

   

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Új dal tanulás, dallamtanulás :Furulyázzuk az A gúnárom 

elveszett c. dalt. Ki ismeri már ezt a dalt? Közös éneklés, 

daltanulás. 

Ritmusfejlesztés, emlékezet: Száz liba egy sorba című dal 

éneklése, egyenletes mérőre lépegetés, hallgatjuk, milyen 

szép, ha egyszerre menetelünk. 

Klasszikusan: normál ütemben, szomorúan: lassú ütemben, 

vidáman: gyors ütemben.  

 

Ismétlés, sorba rendeződés, memória fejlesztés: Én elmentem 

a vásárba félpénzzel… c. dal éneklése, az állatok felsorolása, 

azok hangjainak hangutánzása. 

egyenletes lüktetés, nyugtatás: Ölbéli játékok, lovagoltatók: 

ezeket a játékainkat leginkább kint a kertben játsszuk, 

miközben pl. a hintára várakozunk. A legkisebbek mellett a 

legnagyobbak is boldogan „pattannak nyeregbe”, a játék 

öröme a cél. 

Hangos-halk: Hatan vannak a mi ludaink… népdal éneklése, 

 



báb bujtatással ( hangos-halk jelzése) 

 

Ritmusfejlesztés: Háp-háp háp, jönnek a kacsák c. dalra 

egyenletes mérőre járás. Ritmustapsolás. 

Nincs szebb madár, mint a lúd… magyar népdal tanulása. 

Zenehallgatás, zenehallgatóvá nevelés: Elesett a lúd a jégen 

című magyar népdal meghallgatása óvónő éneklésében. 

Gyertek haza ludaim címú gyermekjáték tanulása, eljátszása, 

majd e játék játszása folyamatosa a hetek során a kertben. 

 

Mondóka: 

Árok partján ül egy liba, 

azt gágogja, hogy taliga. 

Paradicsompaprika, 

papucsban jár a liba. 

 

Itt a szemem, itt a szám, 

ez meg itt az orrocskám. 

Jobbra, balra két karom, 

forgatom, ha akarom. 

Két lábamon megállok, 

ha akarok, ugrálok. 

Ugráljunk, mint a verebek, rajta gyerekek…. 
 

 


