
 

 

Őszi témahét 11. 

Testrészek 

Nov. 14-18. 

 

A projekt célja: A saját testünk, testrészeink 

megismerése, testséma kialakítása, fejlesztése. 

 

Fejlesztési területek: Finom és nagymotorikus mozgások fejlesztése, 

szókincsbővítés, testséma fejlesztése. 

 

Játék Munka jellegű tevékenység 

 Arc készítés kirakott 

eszközökből 

 
 Kirakó játék 

Nagyszülőknek meghívó készítés a Luca napi 

gombócfőzésre 

Verselés, mesélés Rajzolás, festés, mintázás, kénimunka 

Vers: 

 Gerle Edit: Mondóka a 

testrészekről 

 Bartos Erika: Tükör 

Mese: 

 Egyszemű, Kétszemű, 

Háromszemű (magyar 

népmese) 

 A virágfejű ember 

(magyar népmese) 

Találós kérdések 

Bábszínház Babaróka előadás 

 Tükörrel szemben önarckép rajzolás 

 Teljes test körbe rajzolás 

 Átlátszó felületen a másik gyermek 

arcának lerajzolása 



 
 Meghívó készítés 

Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc 

Mozgás 

mondóka 

 Ez elment vadászni... 

(ÉNÓ. 28.) 

 Hüvelykujjam... (ÉNÓ. 

37.) 

Ének: 

 Húzz, húzz... (ÉNÓ. 75.) 

 Erre csörög... (ÉNÓ. 86.) 

 Csön, csön... (ÉNÓ. 122.) 

Magas mély hangok 

megkülönböztetése 

 

 Trambulin, egyensúlyozó játékok 

használata a szabadjáték alatt. 

 Szobrocskáim szépüljetek (csak az 

adott testrész érhet a földhöz) 

 Testközépvonal átlépés gyakorlása 

köteles feladatokkal 

 Kúszás gyakorlása 

 lábtorna 

 Floidl Andi féle fejlesztő torna 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

 

 Testünk/testrészeink 

megismerése 

 Legkisebb és a 

legnagyobb  

óvodást játékokkal körbe 

rakjuk 

 Csoportba járó gyerekek 

 megszámlálása külső 

tulajdonságok alapján  

 



(pl.: hány szőke gyermek 

ül a körben? 

 Testrészeink 

megszámlálása 

Pl: Hány karunk van? 

 
 

 

 

Beszélgető kör Nagycsoportosok feladata 

 Ölelő kör 

 Ki van előttem. (csukott 

szemmel tapogatás) 

 Tükör játék 

 Miben különbözöl a 

melletted lévőtől? 

 Kinek van a leg... 

(hosszabb/sötétebb haja, 

legnagyobb lába...) 

 

 Csabay Katalin: Lexi iskolás lesz 

feladatfüzet 

 Twister társasjáték 

 

Melléklet: 

 

Egyszemű, Kétszemű, Háromszemű 

Volt egyszer, hol nem volt egy asszony, s annak volt három leánya. A 

legnagyobbiknak volt három szeme, a közbelsőnek egy, a legkisebbiknek kettő. 

Egyszer az asszony elhatározta, hogy férjhez adja a leányait. Jött is egy kérő, 

de az a legkisebbiket szerette volna elvenni, akinek két szeme volt, az asszony 

pedig legelőször a legnagyobb leányt szerette volna férjhez adni. Az asszony 

meg a két nagyobb leány nagyon megharagudott a legkisebbre. Volt egy 

kecskéjük, mindennap csak azt őriztették vele kinn a réten, mert ha otthon volt, 

a legény csak vele beszélgetett. Nagyon búsult a kisleány, hogy ő nem oka 

semminek, mégis hogy haragusznak rá a testvérei, enni sem adnak neki, csak 

száraz kenyérhéjat. Amint ott búsul, egyszer csak kérdi tőle a kiskecske: - 

Miért búsulsz, te kisleány? - Hogyne búsulnék, mikor úgy haragusznak rám a 

testvéreim, hogy nem hagyják még azt sem, hogy otthon üljek, s ebédre is csak 

száraz kenyeret tesznek. - Sose búsulj azon - mondta a kiskecske -, majd én 



segítek rajtad. Mikor megéhezel, csak hívjál oda engem, s mondd nekem: Kedves 

kecském, jer ide, teríts asztalt ízibe. S én odamegyek, s lesz mindenféle jó étel 

és ital. Mikor megebédelsz, ne felejtsd el, hogy rögtön mondjad: Kedves 

kecském, jer ide, vidd az asztalt ízibe. Úgy is tett a kisleány mindig, s nem bánta, 

ha otthon nem is tesznek semmit. Minden reggel ment ki vígan a kiskecskével a 

mezőre. Egyszer gondolják otthon: “Vajon miért nem kér ez a leány ennivalót? 

Vajon mi van vele? Utána kellene nézni a dolognak, meg kellene lesni!” 

Elhatározták, hogy első nap kimegy az egyszemű leány, s meglesi, hogy mit eszik 

a testvére. Úgy ment oda, mintha ő is ott akarna maradni szórakozni a 

testvérével. Leültek a szép zöld gyepre, s elkezdtek beszélgetni. Amint ott 

beszélgetnek, azt mondja Kétszemű: - Hajtsd ide a fejedet az ölembe. S amint 

Egyszemű lehajtotta a fejét, Kétszemű elkezdte mondogatni: - Ébren vagy-e, 

Egyszemű, aluszol-e, Egyszemű? S ezt addig mondogatta, amíg Egyszemű elaludt. 

Akkor rögtön mondta Kétszemű: Kedves kecském, jer ide, teríts asztalt ízibe. 

Mire felébredt Egyszemű, a kecske már el is pakolta az asztalt, Egyszemű nem 

látott semmit. Felkelt, hazament, s azt mondta, hogy nem látott semmit. Másnap 

úgy határoztak, menjen ki Háromszemű, hogy meglesse. Kimegy Háromszemű, 

leülnek a fűbe, s elkezdenek beszélgetni. Azt mondja Kétszemű: - Hajtsd ide a 

fejedet az ölembe. Gondolta, elaltatja ezt is, s megebédel. Lehajtotta 

Háromszemű is a fejét az ölébe, s Kétszemű elkezdte mondogatni: - Ébren vagy-

e, Háromszemű, aluszol-e, Háromszemű? Mikor két szemét behunyta, gondolta, 

hogy elaludt. Nem vette észre, hogy a harmadik szeme nyitva van, s mindjárt 

mondta: Kedves kecském, jer ide, teríts asztalt ízibe. A kecske odament, 

megterítette az asztalt, s a leány elkezdett ebédelni. Háromszemű tette magát, 

hogy alszik. Mikor megebédelt, Kétszemű hívta a kecskét: Kedves kecském, jer 

ide, vidd az asztalt ízibe. Mire elpakolta, Háromszemű felébredt, s tette magát, 

mintha nem tudott volna semmiről semmit. Hazament, és elmondott otthon az 

anyjának és a testvérének mindent. Elhatározták, hogy megölik a kecskét. 

Hazament a kisleány és megmondták neki is, hogy mit határoztak. Nagyon búsult 

a kisleány, hogy neki most már nem lesz senkije. Éjjel, amint elaludt, azt álmodta, 

hogy odament hozzá egy öregember, s azt mondta neki: kérje el a kecskének a 

körmét és a szarvát, s azt ültesse el az ajtó mögé, de úgy, hogy ne lássa senki. El 

is ültette a leány, hát reggelre lett belőle egy szép aranyalmafa, de arról senki 

nem tudott leszedni egy darabot sem, csak Kétszemű. Mikor jött a legény, kérte 

Háromszeműt, hogy vegyen le neki egy aranyalmát. De akármennyire nyúlt, az 

ágak mindig másfele hajlottak, nem tudott levenni egyet sem. A kétszemű leányt 

mindig benn tartották az ágy alatt, nem volt szabad előjöjjön, amíg a legény ott 

volt. Hát egyszer, ahogy kérte, kigurított egy aranyalmát az ágy alól. Kérdi a 

legény: - Hát ez honnan gurult ki? Ki gurította ki? Jöjjön elő! Azt mondta a két 

testvére: - Egy kis mocskos, nem érdemes rá se nézni. A legény benézett az ágy 

alá, s meglátta, hogy ott van Kétszemű, akit ő szeretett. Szépen kézen fogta, s 



mondta, hogy ő lesz a felesége, senki más. El is mentek, s a két nagyobb otthon 

maradt. Ha a két leány vénlány nem maradt volna, az én mesém is tovább tartott 

volna. 

 

Találós kérdések 

Gyökerem van, de nem vagyok növény. 

         Zománcom van, ám nem vagyok edény. 

         Vesztem lehet, ha kemény a lepény.  

 

Néha hosszú, néha rövid, 

         vagy sima, vagy kunkorodik. 

         Van ritka, van sűrű is, 

         kinő, pedig nem vetik. 

         Van fekete, barna is, 

         hófehér és arany is. 

 

Az alakja változatos, 

két kis lyuka használatos. 

Nem jó, mikor nagyon tele, 

más dolgába ne üsd bele!  

 

Girbe-gurba tekervényes, 

a zajokra nagyon kényes, 

Jobbról, balról hírt hoz neked, 

megkönnyíti életedet. 

 

Tető alul, tető felül,  

beszéd szól a kettő közül. 

 

 

Gerle Edit: Mondóka a testrészekről 

Jobb lábam, bal lábam 

Ugrik, szökken nagy bátran. 

Jobb térdem, bal térdem 

Letérdel, ha megkérem. 

Jobb csípőm, bal csípőm 

Hajlíts engem le meg föl! 

Jobb kezem, bal kezem 

Együtt vannak mindenben. 

Jobb vállam, bal vállam, 

Mozgathatom felváltva. 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2017_07_03_archive.html#4604773423599434765


Jobb fülem, bal fülem, 

Zenét hallgat szívesen. 

Jobb szemem, bal szemem, 

Szép a világ, úgy hiszem. 

 

Bartos Erika: Tükör: 

Tükör előtt álldogálok, 

Elmesélem, amit látok. 

 

Van egy orrom, van két szemem, 

Van egy szám és van két fülem. 

 

Homlokom és selymes hajam, 

Itt az állam, itt a nyakam! 

 

Nézd, amikor vidám vagyok, 

Mosolygok egy ilyen nagyot! 

 

Amikor meg bosszantanak, 

Ráncolom a homlokomat! 

 

Hogyha nagyon megijedek, 

Félelmemben szám is remeg! 

 

Néha pedig csodálkozom, 

Szemöldököm is felvonom! 

 

Hogyha viszont bánat érne, 

Legörbülne szájam széle. 

 

Ásítok, ha álmos vagyok, 

Hamarosan elszunnyadok, 

 

Lehunyom a szemeimet, 

Éjszakára lepihenek. 

 


