
 

 

 

Márton napján sok kis liba, azt gágogja, 

hogy galiba… 

A projekt megvalósulásának tervezett 

ideje:2022.11.2-11.  

A projekt tervezett indító élménye: 

Baromfi udvar felkeresése 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Népi hagyományok megismertetése, a Márton-napi 

hagyományok, Márton nap legendájának megismerése, időjárás változása, népi időjóslások megismerése, a 

márton naphoz kapcsolódva, Baromfiudvar állataival való ismerkedés. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: A külső világ tevékenység és aktív tapasztalatszerzés során a 

gyermekek megismertetése a baromfiudvar lakóival, tulajdonságaikkal, azonosságuk, különbözőségeik 

felismerése. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: arc-és ajakmozgató izmok fejlesztése a tollfújó 

játékok kapcsán. Szociális képességek fejlesztése: Együttműködés, csoportkohézió, Empátia, egymás 

segítése, önállóság, tolerancia Ritmusérzék fejlesztése, halk-hangos érzékeltetése, auditív memória 

Szókincsbővítés, ok-okozati összefüggések érzékeltetése. Matematikai feladatok: kisebb-nagyobb- 

legnagyobb, halmazképzés különböző tulajdonságok alapján. Reakció-gyorsaság fejlesztése, Figyelem, 

memória, szabálytudat fejlesztése, finommotorika, szem-kéz koordináció, téri orientáció. 

 

Munka jellegű tevékenységek Csoportszoba rendezése, díszítése 

Eszközök előkészítése, elrakása 

Önkiszolgálás. 

Naposi feladatok. 

Levélsöprés gyűjtés az udvaron. 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

Tollpihék fújása 

Tökgurítás 

Állat-és hangutánzó játékok. 

Filckép kirakása terményekből (tökmag, kukorica, bab) 

Halloweenes memória 

Márton napi logikai képkirakó 

Libás, tökös képkirakók 

Íráselőkészítő játékok: merre halad a liba… 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet 

és természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

Felkeressük a közeli baromfiudvart, megismerkedünk a baromfiudvar lakóival 

Képeket nézünk a baromfiudvarról és a szárnyasokról az okostáblán 

Baromfiudvar lakóinak a tulajdonságai, testfelépítésük, hasznosságuk, 

kiemelten a liba tulajdonságai, kapcsolódása a Márton naphoz. 

Márton napi legenda, népszokások, hagyományok megismerése, felidézése. 

Márton napi időjóslásokkal való ismerkedés. 

Tavalyi Márton napi lámpás felvonulás felidézése. 

Tök tisztítása, kivájása, tökfaragás a tökkiállításra 



Matematikai tartalom: halmazképzés, halmazok részhalmazra bontása.Mérés 

tökökkel, libás képek válogatása kapcsán: kisebb-nagyobb-ugyanannyi. 

Számlálás tökmag, kukorica, relációk több-kevesebb-ugyanannyi.  

Hosszabb-rövidebb soralkotás. 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Liba Papírkép készítése varrással (nagyobbaknak)  

Libás kép készítése: nyomdázás, dugó-és ujjbegyfestéssel (kicsiknek-

nagyoknak) 

Színes tökképek készítése, golyófestéssel, vágással és  ragasztással  

Lámpás készítése selyempapír ragasztása befőttes üvegre.  

Vágás, ragasztás. Zsenília fül készítése, és dekorálása szalaggal, gyönggyel a 

lámpáshoz.  

    

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Márton nap legendája 

Márton napi mondókák: Csiteri-csütöri-csütörtök Tököt lopott az ördög, nem 

is ette, nem is itta, libaólba, beledugta. 

Nincs szebb madár, mint a lúd… 

Tordon Ákos: Libasorban 

Juhász Magda: Libanóta 

Móricz Zsigmond: Iciripiciri 

A rátóti csikótojás (népmese) 

Gőgös Gúnár Gedeon 

Kakas és a pipe 

Grimm: Libák és a róka, Aranylúd 

Népi időjóslatok: Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik. 

Márton napon, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. 
 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

Kirándulás az erdőben: Egyensúlyozó járás farönkön, távolugrás az avarban, 

versenyfutás fától-fáig. Nagymozgások gyakorlása, különböző terepen, bújás 

különböző magasságok alatt (faágak, bokrok) 

Róka és a kislibák fogócska. 

Tökfogó, Tökgurítás akadályok kerülésével 

Állatmozgások utánzása, tyúkjárás, libasorban haladás, sánta róka járás. 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Réce, ruca vadliba, Erre kakas erre tyúk 

Énekes játékok: Hatan vannak a mi ludaink, 

Száz liba egy sorba 

Egyél libám egyél már 

Gyertek haza ludaim. 

Baromfi udvar állathangainak felismerése 

Zenehallgatás: Szent mártonnak ünnepén, A gúnárom elveszett (Törzsök) 



 

 


