
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: Márton-nap 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022. 10. 31. – 2022. 11. 11. 

A projekt tervezett indító élménye: Üvegek begyűjtése a lámpásokhoz. Dísztökök segítségével dekoráció 

készítés. 

A projekt várható lezáró élménye: Lámpás felvonulás és tökfaragó kiállítás. 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Tapasztalják meg a tök jellemzőit és érzékeljék az 

érzékszerveikkel. A Márton napi népi hagyományok, Szent Márton legendájának megismerése, 

felelevenítése.  

A projekt során megvalósítandó feladataink: Márton-napi szokásokat ismerjék meg és érezzék át 

hangulatát a készülődés és a játékok által. Ismeretek bővítése. Tökkel való ismerkedés közvetlen 

tapasztalás útján. Lámpás készítés során tanulják meg alkalmazni a ragasztást térbeli felületen. Közös 

tök faragás során éljék át a közös alkotás örömét. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Érzékelés, észlelés fejlesztése – ízérzék, vizuális, 

tapintás, alaklátás, formaészlelés. Értelmi képességek fejlesztése – gondolkodás, érdeklődés, 

megfigyelőképesség. Szocializációs képességek fejlesztése - alkalmazkodóképesség, társaskapcsolatok, 

együttműködési képességek. Anyanyelvi és verbális képességek fejlesztése. Motoros képességek fejlesztése 

– finom- és nagymozgások. 
Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a megvalósítás:  

Munka jellegű tevékenységek • Közös dekorálás. 

• Közös tökfaragás. 

• Sütőtökös muffin készítés. 

 

 

 

 

 

  



Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök készítése) 

• Szabad játék biztosítása 

• Gyertek haza ludaim – szerepjátszó, felelgetős fogójáték 

• Liba, liba, liba, gácsér… - A gyermekek körben állnak. Egy 

gyermek körön kívül sétál és megérinti annak a vállát, aki 

mögött elhalad, és azt mondja „liba, liba, liba…”. Akire 

gácsért mond, az kergeti meg őt a körön kívül.  

• Márton köpenye – A gyerekek körben ülnek. Egy gyereket 

kiküldünk a teremből. Textil alá bújtatunk egy gyereket, ő 

lesz Márton. A kint lévő gyereket behívjuk és ki kell 

találnia, ki lett Márton. 

• Játék lúdtojással – a gyerekek körbe állnak. Mindenkinél 

van egy kanál. A tojást át kell helyezni a szomszéd 

kanalába úgy, hogy az ne essen le. Nehezítés, egyre kisebb 

kanalakba kell áthelyezni. 

• Filcképek (liba, tök) kirakása terményekből (kukorica, 

tökmag) 

 
• Magvak válogatása kézzel, csipesszel 

• Libás és Márton legendája – fejlesztő játékok 

 

 

 

 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet 

és természetvédelmi ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, matematikai 

játékok 

• Márton napi legenda megismerése és felidézése. 

• Néphagyományok és szokások megismerése. 

• Szólások és közmondások megismerése – Sok lúd, disznót 

győz. Ha lúd, legyen kövér. Aki Márton-napon libát nem 

eszik, egész éven át éhezik.  

• Időjárás jóslások és időjárás megfigyelése Márton napkor - 

Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény 

tél várható. Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor 

karácsonykor vízben poroszkál. 

• Ismerkedés a tök jellemzőivel, milyen tök fajtákat ismerünk 

– sütőtök, főzőtök, dísztök, cukkini, patiszon. 

• Matematikai tapasztalatszerzés: 

 



• Dísztökök összemérése, különbségek, azonosságok keresése. 

• Magok válogatása során – halmazalkotás, számlálás, 

relációk gyakorlása (több-kevesebb). 

• Filckép során a soralkotás gyakorlása. 

• Interaktív mesés matematikafoglalkozás segítségével – 

halmazalkotás, ítéletalkotás, számolás, összeadás, több-

kevesebb, ugyanannyi fogalmának és a sorminta követés 

gyakorlása. 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

• Mese: Márton legendája - dramatizálása 

Illyés Gyula átdolgozása: Ludas Matyi 

 
Varga Katalin: Gőgös Gúnár Gedeon 

Benedek Elek: Rókáné foga libacombra vágyik 

Rostási Nikolett: Készülődés a lámpás felvonulásra 

Az elkóborolt libák – interaktív mesés 

matematikafoglalkozás 

• Vers: Benedek Elek: Iluska libuskái 

Varga Katalin: Liba-bál 

• Mondókák:  

Kilenc kajla liba lába 

kalimpál a libabálba – nyelvtörő 

 

libuskáim, egyetek, 

Mindjárt haza mehettek, 

Mire a nap lenyugszik, 

Ti is otthon lehettek. 

 

Gi-gá, gi-gá gúnárom 

elveszett a vásáron, 

vártam, majd csak hazajön, 

s az ablakon beköszön; 

de nem jött meg a betyár, 

tepsibe való gúnár, 

akire jön a három: keresse meg gúnárom! 

 

Novemberben, Márton napján, 

liba gágog, sül a kályhán. 

Aki libát nem eszik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



egész évben éhezik. 

 

Sári, Zsuzsi, Katika, 

most repül ki a liba. 

Kirepül és ott marad, 

ez a kislány kimarad. – kiolvasó 

 

Nincs szebb madár, mint a lúd,  

Nem kell neki gyalogút, 

Télbe-nyárba mezítláb, 

Úgy kíméli a csizmát. 

Réce, ruca, vadliba, 

jöjjenek a lagziba. 

Kést, kanalat hozzanak, 

hogy éhen ne haljanak. 

Ha jönnek, lesznek, 

ha hoznak, esznek. 

  

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Lámpás készítés – üvegből, decoupage technikával 

 
• Liba papírból – vágás, ragasztás, megkötés gyakorlására 

 
• Tök készítés – galacsinok krepp papírból, tépés, ragasztás 

gyakorlása. 

• Libatollal rajzolás – szabad alkotás 

 

 



Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, feladatai 

 

• Játékos mindennapos testmozgás 

• Szabad levegőn való mozgás biztosítása 

• Testnevelés: 

Járás körben: járás körbe, karika függőlegesen, 

magastartásban.   

Futás helyben: földre tett karikában, jelzésre magas 

térdemeléssel. 

• Gimnasztika:  

Kar: Kh. terpeszállás, függőleges karikaadogatás a test 

előtt egyik kézből a másikba.  

Törzs: Kh. terpeszállás, karika függőlegesen, mellső 

középtartásba - törzsfordítás jobbra, majd balra. 

Has: Kh. hajlítottülés, a karika függőlegesen, 

mellsőközéptartásban - lábemelés után lábátdugás a 

karikán, lábletétel a talajra, majd vissza kh.-be.  

Hát: Kh. Törökülés, karika vízszintesen, magastartásban – 

váltott karral nyújtózás. 

Láb: Kh. Szögállás, csípőretartás, állás a talajra tett 

karika előtt – páros lábon szökdelés előre-hátra a talajra 

tett karikába és vissza. 

Főgyakorlat: Akadálypályák segítségével az egyensúly 

gyakorlása. 

• Játék: Tojás terelgetés – libatollal kell terelgetni a tojást 

(versenyjáték) 

Tojás adogatás - a lábuk között hátrafelé kellett 

adogatniuk a tojást (csapatjáték) 

• Levezetés: Ejtőernyő felemelése belégzésre és leengedése 

levegő kifújásával. 

 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 
• Egyél libám…guggolós játék (ism.) 

• Hatan vannak a mi ludaink…(ism.) 

• Száz liba egy sorban…(ism.) 

• Siess libám begyet rakni… - guggolós játék 

• Ki libámat elviszi…páros tánc (Így tedd rá) 

• Ritmus visszhang és mondóka ritmusának eltapsolása. 

• Dallambújtatás – libás énekek felismerése 

 

 

 

 

 

 



Benedek Elek: Iluska libuskái 

 

Falu végén egy kerek tó, 

Abba folyik a Berettyó. 

Ottan úszkál hat libuska 

Ott lubickol kis Iluska. 

 

Libuskáim, fürödjetek, 

Itt vagyok én mellettetek, 

Én vagyok az anyácskátok, 

Aki vigyáz tireátok. 

 

Gigá-gágá, uszkáljatok, 

Én majd megyek utánatok. 

S ha megfürödtetek szépen, 

Jól lakhattok kint a réten. 

 

Hess el innét, héja madár! 

Elég tágas ez a határ, 

Máshol keress eleséget, 

Nem való a liba néked. 

 

Elrepült a héja madár, 

Az idő is estére jár, 

Na, libuskák, most már 

gyerünk, 

Mert mindjárt elesteledünk 

 

Varga Katalin: Liba-bál 

Aj, aj, liba-bál, liba-bál! 

Kiskereki, kisbereki 

nevezetes liba-bál! 

 

Volt ott mákos rétes, 

túróval sült béles, 

liba-orrnak illatozó 

vaníliás krémes. 

 

Liba-kukta tálalt 

ízes béka-sültet, 

kék gerlice tojásával 

töltött béka-sültet. 

No, és a sok jó bor! 

Sok is volt a jóból! 

Álló este töltöttek 

a móri ezerjóból. 

 

Aj, aj, liba-láb, liba-láb! 

Kerek réten táncot járó, 

táncot lejtő libaláb! 

 

Elöl járta Böske 

Bóbitás Elekkel, 

utolsónak Kuka Berta 

Nótás Kelemennel. 

Libbent-lobbant már a 

bokrokon a barka 

- libi-libi-libuskáim! - 

a kürt ezt jajongta.  

 

Aj, aj, liba-zaj. liba-baj! 

Kiskereki kisbereken 

süvöltöző liba-jaj! 

 

Lesben állt a róka 

a sűrű szélében: 

- Ej, mi az ékes móka 

ott kinn a mezőben? 

Körbe osont, ámult, 

bokrok közül bámult: 

sosem látott jó lakoma 

volt, mi elé tárult. 

 

- Kerek liba-combok, 

ékes liba-lábak! 

Ötven liba ötven mája 

tölti ma a tálat! 

 

Aj, aj, róka-tánc, liba-baj! 

Kiskereki kisbereken 

sikoltozó liba-baj! 

 

Kiborult a sok sült, 

kiborult a rétes, 

kiskereki barna sárba 

kiborult a béles. 

Surrant, osont Böske 

Bóbitás Elekkel, 

menekült már Kuka Berta 

Nótás Kelemennel. 

Tarka tollú Malvin 

is menekült volna: 

már annak a kurta lábát 

a róka markolta. 

 

Aj, aj, liba-máj, liba-máj! 

Kiskereki róka-tálon 

illatozó liba-máj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ének: 

Száz liba egy sorba, mennek a tarlóra, 

elöl megy a gúnár, jaj, de bögyösen jár. 

Száz liba egy sorba. 

Száz kislány egy sorba, mennek a templomba. 

Elöl megy a Böske, jaj, de ki van 

föstve. Száz kislány egy sorba. 

Száz kifli egy sorba, mennek a gyomromba. 

Elöl megy a mákos, nyomja 

a lekvárost. Száz kifli egy sorba. 

 

Egyél libám, egyél már, nézd a napot, lemegy 

már! 

Éjfél tájban, nyolc órára, 

Esti harangszóra. Hipp, hopp, hopp. 

 

Hatan vannak a mi ludaink, 

Három szürke, három fekete, 

 

Gúnár, gúnár, liba gúnár, 

Gúnár az eleje, 

Szabad a mezeje, 

Kinek nincsen párja, 

Az lesz a gúnárja. 

 

Ki libámat elviszi nem szívelem, 

De ha visszahozza, megölelem. 

Itt a liba tolvaj, itt a liba tolvaj. 

Vagy: 

Nincsen liba tolvaj, nincsen liba tolvaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Benedek Elek: RÓKÁNÉ FOGA LIBACOMBRA VÁGYIK 

– Hej, rókáné komámasszony, ugyan bizony mit gondoltál, mikor hazulról elindultál? – ezt kérdem én 

tőled. 

– Mit gondoltam? – kérdi alázatosan rókáné komámasszony. – Ugyan mit gondoltam volna, kedves Elek 

nagyapó? Semmit, de semmit nem gondoltam, csak hazulról elindultam. 

„Hiszi a piszi” – mondtam én magamban. – Mert ismerem én a komámasszonyt, mindig rosszban sántikál. 

De azért csak hagytam, hadd menjen útjára, tudom, mindjárt kisül, hogy megint ravaszkodik, mesterkedik 

őkigyelme. 

Hát csak néztem, néztem a komámasszony után, hadd lám, mit csinál! No, egyebet nem csinált, csak 

billegett-ballagott, meg-megállt, körülnézett, szimatolt, aztán egyszerre csak egyet ugrott, kettőt szökött, 

ott termett a réten, ahol száz liba legelt. No, lesz itt most galiba! 

– Ej, de jó helyre kerültem – ujjongott a komámasszony, s elkezdett nótázni jó hangosan, hogy csak úgy 

zengett a rét: 

Száz liba egy sorba, 

Mennek a templomba. 

Elöl megy a gúnár, 

Jaj de szépen sétál! 

Száz liba egy sorba! 

De bezzeg nem ment sorba a száz liba, mikor komámasszony nótáját meghallotta, hanem nagy gigágolással 

szaladt mind a bokorba! Hiszen szaladhattak, mert föld alá mégsem bújhattak, ott állott előttük 

komámasszony, s köszönt nekik illendően: 

– Adj isten, száz liba! 

– Gigágágá, mit akarsz? – kérdezte a gúnár. 

– Nem akarok én semmi rosszat, gúnár koma – kedveskedett komámasszony -, hát akartam én rosszat 

életemben? Mit gondol rólam, kedves komámuram? Mindig jót akartam, most is azt akarok, egy-két libát a 

seregből, tetszik vagy nem, felfalok. 

Hej, sokadalom, lakodalom, lett szörnyű nagy riadalom! 

– Komámasszony, irgalmazzon! – könyörögtek mind a libák. 

De rókáné komámasszony nagyot toppant, nagyot kiált: 

– Nincs irgalom, kegyelem, mind a százat lenyelem! 

– Drága, kedves komámasszony, bár csak addig irgalmazzon – könyörögtek a libák -, míg elmondunk egy 

imát. 

Mondotta a komámasszony, s közben a szemét forgatta: 

– Én mindég vallásos voltam, a templomért majd meghóttam, hát csak rajta, jó libák, mondjátok el az imát. 

Hej, száz liba egy bokorba, imádkoznak szépen sorba! Megkezdi a gúnár: gigágágá, gigágá, gigá, gigá, gigá, 

gá — reggel megkezdi, s estig sem végzi, s adta száz libája, nem várhat sorára, mind a száz gyújt rája: 

gigágágá, gigágágá, gigá, gigá, gigá, gá – nem lesz ennek soha vége, győzi ám a libagége! 

Hát én szegény fejem, most már mit csináljak? Fussak-e vagy álljak? Mondanám a mesét tovább, nem 

engedik a gigágák. Gigágáz a libagége, a mesének itt a vége! 

Varga Katalin: Gőgös Gúnár Gedeon 

- Csak én vagyok bátor széles e határban! Csak én vagyok az úr! - kiáltozott Gedeon, a gúnár kora reggel a 

baromfiudvarban. 

- U-u-úgy ám! - helyeselt a pulyka. - Gedeon még a gazdaasszonynál is bátrabb! 

- Csak kárát ne lássa! - szólt közbe az öreg kotlós. 



- Ügyefogyott, gyáva népség! - feleselt Gedeon. - Van köztetek olyan, aki szembeszáll velem? 

Csakugyan nem akadt ilyen jószág. Gedeon mindenkinél erősebb, nagyobb volt, így hát féltek tőle. 

Úgy két hónap múltán az udvarba új lakó érkezett. Olyan volt, mint egy apró, fehér pamutgombolyag. 

- Vau-vau! Vak, vak vagy? - gurult a fehér gombolyag Gedeon elé. 

Gedeon mérgesen sziszegni kezdett, s a fehér gombolyag jobbnak látta az udvar másik végében letelepedni. 

- Vak, vak vagy! - csaholta onnan is szelíden a fehér gombolyag, aki nem volt más, mint Zsiga, a kölyök-

komondor. 

Zsigát a gazda és a gazdaasszony nagy becsben tartotta: külön tálban kapott enni, és külön ólban lakott. 

- Gigá! Minek ennek a féregnek külön tál, külön ól? - toporzékolt Gedeon. - Gigá! Girhes jószág, hitvány 

jószág, semmi haszna sincsen. 

Zsiga valóban naphosszat csak ült, ült ólja előtt. Csigát nem szedett, füvet nem evett, nem kapirgált, nem 

terelte a kislibákat a patakra fürödni, még csak a kiscsirkék veszekedését se csitította el. 

- Csak én vagyok bátor egyedül széles e határban! Csak én vagyok az úr! - dicsekedett Gedeon továbbra is. 

- Ó, hát miféle kutya vagy te? - korholta Zsigát a mindentudó kacsa. - Gedeon kínozza az udvar lakóit, és 

te tűröd? 

- Vak, vak vagy! - válaszolta Zsiga, és bevonult az óljába. 

- Vak vagy te! - mérgelődött a mindentudó kacsa. - Vak, vak: ennyi az összes tudományod? 

Gedeon pedig üldözni kezdte Zsigát. Csípte, marta, ha a közelébe ért, sziszegett rá már messziről, s ivóvizét 

minduntalan felrúgta. Gúnyverset is írt róla: 

Zsiga úr, kutya úr, 

mint a malac földet túr. 

Gigágá! Mikor megy már világgá? 

Zsiga úr egeret 

se fog, szűköl: nem merek! 

Gigágá! Mikor megy már világgá? 

Zsiga úr kukacot 

látott, s sírva elfutott. 

Gigágá! Mikor megy már világgá? 

- Ökör se tűrne ennyi sértést! - károgta az öreg kotlós. 

- Vak, vak vagy! - felelte Zsiga. 

- Ó, ez a kutya még nálunk is gyávább! - mondták a többiek. 



- Csak én vagyok bátor széles e határban! Csak én vagyok az úr! - dicsekedett Gedeon továbbra is. 

Gyönyörű nyári este lett. Ciripelt a sok tücsök, susogtak a fák, bokrok. Csirke, kacsa, pulyka aludni készült, 

amikor Zsiga szűkölni kezdett: 

- U-u-ú! U-u-ú! Ügyeljetek, kis csirkéim, kis kacsáim, figyeljetek! Veszedelem közeleg! 

- Összetöröm a csontjaidat! - sziszegte Gedeon, aki nagy gőgjében még az óvatosságról is megfeledkezett. - 

Ugyan miféle veszedelem közeleg, te pamutgombolyag? 

- Vak, vak vagy! - U-u-ú! U-u-ú! Ügyeljetek kis csirkéim, kis kacsáim, figyeljetek! Ott a róka a bokorban! 

- Ólba! Ólba! - kiáltott a pulyka, és szempillantás alatt üres lett a baromfiudvar. 

Gedeon azonban nem hitt a kutyának. 

- Ügyefogyott, gyáva népség! - gúnyolta a többieket. - Zsiga úr megijedt a saját árnyékától! Úgy ám! 

Gedeon kiáltozását a róka gyors léptei szakították félbe. 

- Gyönyörű gunaram! Gyönyörű vacsorám! - lopakodott Gedeon felé. 

- Ó, jaj nekem, ne bánts, róka! - esedezett a rémült gúnár. - Csont és bőr vagyok. Ott az ólban hízott 

kacsákat találsz! 

Ügyet se vetett a róka a hitvány beszédre. Gedeon szárnyát megkapta, és már vitte is. 

Úgy ám! Csak vitte volna! Zsiga azonban belemarkolt hosszú gubancos farkába. 

- Zsivány róka! Gunarunkat elengedd! 

- Örülj, hogy megszabadulsz ilyen hitvány madártól! - ravaszkodott a róka. 

- Zsivány róka! Gazdaasszonyom jószágát én nem adom! U-u-ú! U-u-ú! Gyere, gazdám, gyorsan-gyorsan! 

Zsivány jár az udvaron! 

Zsivány róka a gazda szóra ijedten engedte el a gunarat. Úgy elfutott, hogy lába se érte a földet. 

Gedeon reszketve köszönte meg a kis kutya hősies tettét. 

- Vak, vak vagy! - mondta Zsiga. - Csak azt tettem, ami a dolgom. Ügyet se vetettem volna rád, gőgös, 

gonosz állat, ha gazdámat és gazdaasszonyomat nem szeretném. 

Gőgös Gúnár Gedeon pünkösdi királysága véget ért. Csirke, kacsa kinevette, árulását nem feledte. Zsigát 

pedig szerették, becsülték attól kezdve mindannyian. 

 


