
Témahét terv/ napi bontás 

 

Dátum: 2022.11.14- 17. 

Feldolgozásra szánt téma: Király Kis Miklós című népmesén keresztül az együttműködés erősítése 

Indító élmény: Sárkány készítés 

Lezáró élmény: A sárkány legyőzése 

Hétfő 

Kiemelt tevékenység tartalma: 

Mesetorna a tornateremben 

Tornáztatós dalok és mondókák vezetnek a mesék birodalmába (Futó játékok) 

 Sorba felállunk kisgyerekek… 

 Kis tornászok vagyunk mi… 

 Lassan jár a szürke ló… 

Falmászás (Üveghegy) 

 ha meghallod a sárkány dörrenő hangját kapaszkodj fel az üveghegyre – mászófalra 

 differenciálva a nagyoknak szín megjelöléssel 

Napfelkeltés játék  

 Amikor felkel a nap megérkezel az ezüst/arany/gyémánt erdőbe – (törpejárás, óriásjárás, 

sárkányok szárnyalása) 

Holdfelkeltés játék 

 Ha látod, hogy ragyog az égen a hold, keress gyorsan búvóhelyet 

Csillagzápor 

 Lehullottak a csillagok az égről, szedjük gyorsan szín szerint őket össze (kislabdák gyűjtése- 

utolsó szín a sárga és mindenki megtart egyet) 

Fogójáték  

 A „tolvaj kisember” aki, ha valakit megfog megszerzi tőle a csillagot a sárga kis labdát, 

melyet egy kosárba gyűjt 

 Messzilépő és Messzilátó visszaszerzi a csillagokat, akit megfognak a fogók vehetnek egy 

csillag labdát 

Relaxáció 

 Tedd a csillagot a hasadra és próbáld megtartani, figyeld a mozgását, ahogy lélegzel! 

 A gonosz sárkány alkotása közösen 

Felkínált (kiegészítő) tevékenységek: 

Sárkány készítés csipeszből, papírgurigából, tojástartó doboz festése 



  

Értékközvetítési tartalmak: 

Dekoráció készítése 

 

 

Mesehallgatás: 

Magyar népmese: Király Kis Miklós 

https://www.youtube.com/watch?v=W1Qtq6a8P54 

Zenehallgatás: 

Gryllus V.- Lovag és sárkány 

https://hu-

hu.facebook.com/holnemvoltmesesziget/videos/gryllus-

vilmos-maszkab%C3%A1l-a-lovag-%C3%A9s-a-

s%C3%A1rk%C3%A1ny/1092414280796286/ 

Eszközök: 

Tojástartó dobozok, festék, ragasztó, 

krepp- papír, kislabdák, facsipeszek, 

kartonpapír, zöld alagút, zöld anyagok 

Feladatok, az ismeretek bővítésének lehetőségei: 

Matematikai tapasztalatok fejlettségtől függően 3-7-12-

es számok bontása  

A sárkány megalkotása közeben félelmek megjelenítése, 

negatív tulajdonságok felsorolása 

Dramatikus játék zenehallgatás közben  

Reflexiók: 

 

Kedd 

https://www.youtube.com/watch?v=W1Qtq6a8P54
https://hu-hu.facebook.com/holnemvoltmesesziget/videos/gryllus-vilmos-maszkab%C3%A1l-a-lovag-%C3%A9s-a-s%C3%A1rk%C3%A1ny/1092414280796286/
https://hu-hu.facebook.com/holnemvoltmesesziget/videos/gryllus-vilmos-maszkab%C3%A1l-a-lovag-%C3%A9s-a-s%C3%A1rk%C3%A1ny/1092414280796286/
https://hu-hu.facebook.com/holnemvoltmesesziget/videos/gryllus-vilmos-maszkab%C3%A1l-a-lovag-%C3%A9s-a-s%C3%A1rk%C3%A1ny/1092414280796286/
https://hu-hu.facebook.com/holnemvoltmesesziget/videos/gryllus-vilmos-maszkab%C3%A1l-a-lovag-%C3%A9s-a-s%C3%A1rk%C3%A1ny/1092414280796286/


Kiemelt tevékenység tartalma: 

A sötétség birodalma- játékok csukott szemmel (taktilis érzékelés fejlesztése) 

Drámagyakorlatok – „vezetős” játékok (Vakpostás, hangalagút, rokonszenves hangforrás, irányítás 

párban) 

Felkínált (kiegészítő) tevékenységek: 

Nap, hold és csillagok alkotása 

   
 
Értékközvetítési tartalmak: 

Mondóka ism.: Ki az ágyból, fel az égre… 

Új dal: Hold, hold fényes lánc… 

Dal ism.: Csillag az égen… 

Zenehallgatás: Csillagok, csillagok 

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

Találós kérdések: 

Nem fűtik, mégis melegít! 

Este kel fel, reggel fekszik le! 

Tágas mezőn, gyönyörű nyáj legelész, mellette egy 

fényes pásztor heverész, nappal akármerre nézem, 

keresem, nem találok rájuk sohasem! 

Eszközök: 

Karton, festék, ecset, olló, ragasztó, 

búzadara 

Feladatok, az ismeretek bővítésének lehetőségei: 

Ismeretek az égitestestekről, a hold változásairól, 

napszakokról! 

Beszélgetés az érzelmekről, testérzetekről- milyen érzés 

becsukni a szemed? Vannak e félelmeid a sötétben? 

Mitől múlik el? 

Reflexiók: 

 

 

  

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


Szerda 

Kiemelt tevékenység tartalma: 

A segítők napja- játékok távcsővel, egyensúlyozó lépegető,  távol- és magasugró játékok 

   

Felkínált (kiegészítő) tevékenységek: 

Távcső és ugróiskola készítése 

   

Értékközvetítési tartalmak: 

Levendula ágastul, 

Ugorj egyet párostul 

(két gyerek együtt körbejár, majd két lábbal ugrik 

egyet) 

Azért adtam egyszer meggyet, 

(szembefordulás) 

Hogy velem is ugorj egyet! 

(kézfogással ugrálás) 

Találós kérdések: 

Két testvér az útnak két oldalán lakik, egyik a 

másikkal mégsem találkozik! 

Eszközök: 

papírguriga, festék, fonal, ragasztó, babzsák, 

maszkoló szalag 

 

Feladatok, az ismeretek bővítésének lehetőségei: 

Szemdominancia megfigyelése! 

Távoli- közeli, kicsi-nagy ellentétpárok használata. 

Reflexiók: 

 



Egyensúlyérzék fejlesztés ugrógyakorlatokkal, 

mozgás és beszéd/számolás összehangolása. 

 

Csütörtök 

Kiemelt tevékenység tartalma: 

- Levél Meseországból!- Az Öreg Király levele, melyben panaszosan ír a birodalomra boruló 

sötétségről, és segítséget kér! 

- A gonosz sárkány rejtélyes eltűnése! 

- A küldetés- Keressétek a sárkányt 

Csapatmunka 

 Várépítés- Mágneses elemekből, közös bemutatás után jár a mesefonal darab! 

 Pogácsaszaggatás- Só-liszt gyurmából minél több pogácsa készítése közösen! 

 Tündérrajz – Szalagok segítségével kell a ceruzákat mozgatni egy bizonyos területen belül 

kell maradni! 

 Akadálypálya- Egymás átsegítése az akadályokon, „lépőkövek” egymásnak adogatásával, 

ne  ébreszd fel a sárkányt! 

 Furfangos feladvány- Sodoku a heti népmeséből vett motívumokból! 

 Puzzle- Egy kirakós darabot kap minden tag! Alvó sárkány képe, mely elárulja hol lehet? 

- A megszerzett mesefonalak összefűzése és a sárkány legyőzése 
 
Felkínált (kiegészítő) tevékenységek: 

Az egész héten elkezdett alkotások befejezése (távcső, csillagok, nap és hold alkotás különböző 

technikákkal) 

 festés 

 vágás 

 ragasztás 

 gyöngyfűzés 

 karkötőfonás 

Értékközvetítési tartalmak: 

Új dal.: Sárkány paripán vágtattam… 

Megay László: 

Sárkány 

Nem a hegyen, sem a völgyben, 

hanem egy nagy mesekönyvben, 

nem oly régen, mostanában 

sárkány lakott egymagában. 

Zord az élet, nem derû 

sárkánynak, ha hétfejû. 

Ha köszöntik -Jó napot!- , 

emelhet hét kalapot. 

 

Eszközök: 

Mágneses építőjáték, só-liszt-olaj, 

pogácsaszaggató, homokóra, ceruza 

szalagokkal, csomagolópapír, tornaeszközök, 

csengettyűk, sodoku tábla népmese 

motívumokkal, laminált alvó sárkány kép 5 

darabra vágva, székek aljára ragasztva 



 
 

Feladatok, az ismeretek bővítésének lehetőségei: 

Az együttműködés és a kommunikáció erősítése és 

támogatása! 

Figyelem és motiváció fenntartása! 

Logikai gondolkodás fejlesztése! 

Beszélgetés a pozitív és negatív tulajdonságok 

egyes elemeiről, saját érzelmekről, testérzetekről! 

Reflexiók: 

 

 


