
 

 

Téma: „Köd előttem, köd mögöttem” 

2022. november 21 – 25. 

„Mikor „leszáll”, azt sem tudod, merre van a 

pisze orrod.” 

 

1. Tevékenységi terv 

Indító élmény Lezáró élmény 

❖ Máté Angi: Köd (mesehallgatás) 

https://www.youtube.com/watch?v=n5UJvflYXgY 

❖ Séta a mezőn (Felhőles) 

 

Szabad, fejlesztő és drámajátékok Munka jellegű tevékenységek 

(játékkészítés, kiegészítő eszközök, 

sütés-főzés, kerti munkák…) 

Kiemelten fejleszthető képességek: 

kapcsolatok alakulásának segítése, egymás 

megismerése 

Kiemelten fejleszthető képességek: 

kitartás  

Bizalomjátékok, vakvezető játékok 

Mit takar a borotvahab? – csipeszes játék 

Felhőpárosító 

Mécses tartó készítése sószórással 

Tojáshab felverés 

Habkarika készítés 

Mozgást fejlesztő tevékenységek Környezővilág és matematikai tartalmak 

felfedezését segítő tevékenységek 

Kiemelten fejleszthető képességek: 

testkép 

Kiemelten fejleszthető képességek: 

ismeretek bővítése 

Közös mozgások, hullámmozgások, 

bújások, átlépések… körkötéllel  

Nap és a felhő (futójáték) 

 

Köd (a földre szállt felhő).  hófelhő. dér, 

zúzmara) 

Matematikai tartalmak: 

Téri irányok 

Kommunikációt, beszédfejlődést segítő 

tevékenységek (mesék, versek…) 

Zenei képességek fejlődését segítő 

tevékenységek 

Kiemelten fejleszthető képességek:  Kiemelten fejleszthető képességek: 

hallásfejlesztés közeledő  

Meseszövés: A köd és a napsugár 

A türelmetlen hófelhő (mese) 

Tasnádi Varga Éva: Köd anyóka (vers) 

Majtényi Erik: Köd (vers) 

Közeledő–távolodó. erősödő-halkuló 

hangok kézjelre, hangszerrel 

Szabó Lőrinc: szél hozott, szél visz el 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n5UJvflYXgY


Dér, dér diridér (mondóka)  
Alkotó tevékenységek Beszélgetőkör játékai 

Kiemelten fejleszthető képességek: 

fantázia 

Kiemelten fejleszthető képességek: 

érzelmek verbális megfogalmazása 

Képalkotás festékspricceléssel 

Festés borotvahabbal 

Tükörkép temperával félbehajtott 

papírral (mire hasonlít a kialakult ábra? 

Mi történhetett vele?....) 

Mintázás felhőgyurmával 

Beszélgetés Máté Angi meséjéről, 

félelmekről 

Képzeletjáték: ki mit lát a ködben? 

Kivezetlek a ködből (varázsmesefonal – 

közös mozgás, haladás csukott szemmel…) 

Nagyobbaknak előkészített fejlesztő 

tevékenységek 

Összművészeti tevékenységek, 

ismerkedés művészeti alkotásokkal 

Kiemelten fejleszthető képességek: 

fantázia, mondatalkotás 

Kiemelten fejleszthető képességek: 

Meseszövés: A köd és a napsugár - 

szénrajz 

 

 

2.Ötletelő 

❖ Felhőles  

A gyerekek figyelik a felhők formáját, mozgását, haladásuk irányát. Megadott jelre 

felállnak, és elindulnak abba az irányba, amerre a felhő haladt. 

❖ Habkarika készítés 

Hozzávalók: 2 db tojásfehérje, 2 ek cukor (kristály) 

Elkészítés: Kézi mixerrel elkezdjük felverni a tojásfehérjét, amikor jó habos, 

fokozatosan hozzáadjuk a cukrot. Addig verjük vele, amíg kifényesedik (ez lehet akár 15-

20 perc is!). Habzsákba töltjük, sütőpapírral bélelt sütőlemezre karikákat nyomunk. 

Előmelegített sütőben szárítjuk. 

❖ Mesék, versek 

Dér, dér diri dér 

Didereg a pipitér, 

Holnap havat hord a szél, 

Holnap után itt a tél. 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojasfeherje
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor


Majtényi Erik: Köd 

  

Köd, köd, sűrű köd, 

napsugárka megszökött. 

Eltakarja hegyek lánca? 

Belebújt egy csigaházba? 

Fergeteges fellegekbe? 

A tolvaj Ősz zsebbe tette? 

Aki tudja, mondja meg: 

hova bújt el, hova lett? 

A türelmetlen hófelhő 

Az öreg Hó apó szorgos kis manói alig győzték megtölteni a felhők óriási tarisznyáit 

a hófehér pelyhekkel. 

  

December dereka közeledett, és a gyerekek nagyon várták már az első havat. Reggelente 

reménnyel telt szívvel ugrottak ki az ágyból, hogy gyorsan az ablakhoz szaladjanak 

megnézni, esett-e már a hó? De mindig csalódniuk kellett: a hópelyhek még nem festették 

fehérre a tájat. Mi lesz így a hóemberépítéssel, a vidám szánkózással, meg a 

hógolyózással? 

Pedig odafent az égben lázas készülődés zajlott. Az öreg Hó apó szorgos kis manói alig 

győzték megtölteni a felhők óriási tarisznyáit a hófehér pelyhekkel. 

- Gyorsan, szaporán! - nógatta őket Hó apó, aki maga is röstellte már, hogy idén ilyen későn 

fog leesni az első hó. 

A manók keze gyorsan járt, a tarisznyák szépen teltek, a felhők pedig türelmesen várták 

a percet, amikor végre széthullajthatják nehéz terhüket. Minden felhő, kivéve egy, aki 

először készült a nagy feladatra, ezért szörnyen izgatott volt. 

- Jaj, mehetek végre? - kérdezte a tarisznyáját töltő manóktól. 

- Várj csak, ne olyan sietősen! Fér még abba a tarisznyába - mondta Hó apó. 

Pár nap szorgos munka után a manók megpihenhettek végre, a tarisznyák tele voltak. Hó 

apó magához hívta felhőit, és kérte őket, hogy ne egyszerre, hanem egymás után, szépen, 

lassan hullajtsák el pelyheiket. A fiatal felhőcske azonban nagyon türelmetlen volt, ezért 

a sor elejére tolakodott, és alighogy kiléptek a hatalmas égboltra, már szórni is kezdte a 

pelyheket. Tetszett neki a feladat, nagyon élvezte, így gyorsan ki is ürült a tarisznyája. 

Amint végzett, lepillantott, hogy megszemlélje munkájának gyümölcsét. Ám abban a 

pillanatban el is ment a jókedve! 

- Ó, ne! Hol vannak a szép hópelyheim? Hová tűntek? - kérdezte kétségbeesetten a többi 

felhőt. 

- Az első pelyhek könnyen elolvadnak, ha a világ odalenn még nem elég hideg a 

fogadásukhoz - magyarázták az öreg felhők, majd hozzátették: - Ha nem lettél volna olyan 

türelmetlen, most a te hópelyheiddel is játszhatnának a gyerekek. 

Az ifjú felhő nagyon elszégyellte magát, és megfogadta, hogy jövőre szépen megvárja, 

amíg rá kerül a sor. 

 

Szabó Lőrinc: Szél hozott, szél visz el (részlet) 



 

Köd előttem, köd mögöttem, isten tudja, honnan jöttem, szél hozott, szél visz el, 

minek kérdjem: mért visz el? 

Sose néztem, merre jártam, a felhőknek kiabáltam, erdő jött: jaj, be szép! – 

megcibáltam üstökét. 

❖ Gyurma recept 

Egyenlő arányban keverjünk össze borotvahabot és kukorica keményítőt és már kész is. 

❖ Alkotómunka 

          

 

 


