
Tevékenységi tervek 

 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: Jó tett helyébe, jót várj! 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.11.02.11.11. 

A projekt tervezett indító élménye: Tejesdobozok begyűjtése lámpások készítéséhez 

A projekt várható lezáró élménye: Márton napi lámpás felvonulás 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: Önzetlen segítségnyújtás megtapasztalása Szent Márton nemes 

cselekedetén keresztül. 

 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Tapasztalatok gyűjtése az őszi évszak jellemzőiről: időjárás, öltözködés, 
természet változásai. 
Mindennapjaikban legyenek segítőkészek, adakozók társaikkal. Vegyék észre, ha valaki a környezetükben segítségre 

szorul. 

Erősödjön identitástudatuk, szociális érzékenységük Szent Márton legendájának megismerése által. Az önzetlenség, a 

segítő szándék, a jó cselekedet, mint tulajdonságok megismerése, beazonosítása. Család bevonása Szt. Márton 

történetének megismerésébe. Családi lámpás készítés és felvonulás 

 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Türelem, emlékezet, figyelem, tolerancia, szem-kéz koordináció, 

kreativítás, térérzékelés, rész-egész viszony, számlálás, becslés, finommotorika, tiszta éneklés, szabálytudat, 

szabálytartás, feladattudat, felelősség, szociális képességek, taktilis érzékelés. 

 

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a megvalósítás: - 

Munka jellegű tevékenységek Ágyneműhajtogatás, segítségnyújtás az ágyazásban. 

Öltözőszekrények, ruhaneműk rendben tartása. 

Terem és udvarrendezés. 

Egyéni megbízatások teljesítése. 

Segítségnyújtás a kisebbeknek. 

Papírszalvéta hajtogatás 

Tejes dobozok begyűjtése 

Lámpáskészítés a szülőkkel 

Tökfaragás 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Dekoráció készítése   

Kukoricamorzsolás 

 
 

Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

(ötletek a játék tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

Gyöngykirakó  

Kiskanál, nagykanál minden gyerek így csinál…/mozdulat utánzása 

Mi változott meg a társadon? 

Esik az eső (ha hallod az eső kopogását (dió összeverése) járkálsz a teremben, 

ha eláll az eső megállsz) 

Hamupipőke játék (kukoricába keveredett a bab, válogasd külön a két 

terményt!) 

Vonalkövetés kukorica kirakásával 

Kincskereső (kukorica közé rejtett tárgy megkeresése) 

 
Hol a liba? (liba adogatása dalolás közben, dal végén ki kell találni, kinél 

van a liba?) 

Libaetetés (kukoricahordás kanállal) 

Újrahasznosítással készült őszi kirakók 

Tollpihék elfújása megadott helyre 

Libatojás adogatás 

Libatojás terelgetés libatollal 

Társasjáték Szt. Márton legendájához 

 
 

 

 

 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

Népszokások, időjóslások megismerése 

Az emberek melegebben öltözködnek. 

Változik a természet 

- hideg 

  

 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Mi történt a hétvégén 

Beszélgetés egy őszi képről 

Igaz-hamis az őszről 

Susogjunk, ahogy a szél! 

Hol hallod a „S” hangot? 

 

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. 

 

 

 

• Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

- sok csapadék 

- hullanak a falevelek 

- őszi színekben a természet 

- hamarabb sötétedik 

- a természet aludni tér 

Szent Márton történetének megismerése 

 
A segítségnyújtás, önzetlenség és a szeretet megnyilvánulásai a gyerekek 

életéből vett példákkal. 

Lámpás készítése a családok bevonásával, újrahasznosított alapanyagból 

(tejesdoboz) 

Tökfaragás 

Családi Márton napi lámpás felvonulás 

Ismerkedés a baromfiudvar egyik lakójával, a libával 

 
Beszélgetés a libákról (mi borítja testét, tápláléka, haszna) 

Mi az a tollfosztás? 

Toll szerepe, felhasználása 

Halmazalkotás, becslés termésválogatást követően (több-kevesebb) 

Vonalkövetés, sorminta folytatás 

 
Termények számlálása, válogatása, csipesszel, kanállal történő rakosgatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„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! 

 

 

 



 
 

 

 
 

Szent Márton legendája 

Valamikor réges-régen élt egyszer egy kisfiú, akit úgy hívtak, Márton. 

Márton édesapja katona volt. Amikor a kisfiú nagyobbacska lett, ő is 

szeretett volna katona lenni és jelentkezett a római hadseregbe. 

Sisakban, páncélban, lóháton ülve kardozott bátran a csatákban. Bátorsága 

mellett jószívű is volt, ezért katonatársai megszerették őt.  

 Egy napon egy város felé lovagoltak és az út szélén egyszer csak megláttak 

egy koldust. 

Hideg volt, de a szegény kolduson alig volt valami ruha, reszketett, fázott, 

amikor megszólította Mártont: 

– Segíts rajtam, megvesz az Isten hidege! 

Márton tanakodni kezdett, mit is adhatna ennek a szegény embernek, mert 

saját ruháján kívül nem volt nála semmi más. Hirtelen levette köntösét, 

kardjával kettévágta és az egyik felét a didergő koldusra terítette. 

Később, amikor Márton lefeküdt aludni, különöset álmodott. Álmában 

Jézust látta, és a vállán az a fél köpönyeg volt, amit ő adott a koldusnak.   



Márton nemsokára otthagyta a hadsereget és pap lett belőle. Nagyon 

szerették mindenütt, mert jóságos volt és mindenkinek segíteni próbált. 

Az emberek hamarosan meg akarták választani püspöknek. Márton nem 

akart püspök lenni, aki díszes palotában lakik és szolgák veszik körül, ő 

ezután is egyszerű életet akart élni. Ezért elbújt az emberek elől, hogy ne 

találják meg. Képzeljétek, milyen jó búvóhelyet talált! A libák közé bújt el, 

az ólban. 

De a libák nem maradtak csendben, hangosan gágogtak, és gágogásukkal 

elárulták Márton búvóhelyét. 

Így az emberek megtalálták és mégiscsak püspök lett belőle. Ezután is 

ugyanolyan jóságos és szerény maradt, mint előtte. Nagyon sokat segített a 

szegényeknek és az emberek egész életében nagyon szerették őt. 

Szent Márton története /dramatizálás 

 

Árnyék színház megtekintése Szent Márton nemes cselekedetéről 

 
 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Lámpások készítése tejesdobozból-barkács délután a szülőkkel 

 
Libás, lovas gyöngykirakó 

Libák térbeli ábrázolása az újrahasznosítás jegyében 

 
Lisztrajzok készítése 

Rajzolás libatollal 

Mandala só-liszt gyurma termésekkel díszítve 

 
 

Tökök térbeli ábrázolása vágással, hajtogatással, ragasztással 

 

 

 



Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 

Látogatás a baromfiudvarban 

Séta a településen 

Mozgásos játékok: 

Jön a róka! 

Kukorica tolvaj 

Gyertek haza ludaim…/fogó játék 

Kacsa, kacsa, liba…/helyfoglaló játék 
Természetes járás libasorban gyorsabb-lassabb ütemre 

Futás irányváltoztatással 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Mondókák: 

Réce-ruca vadliba… 

Nincs szebb állat, mint a lúd… 

Kiszámoló: 

Paradicsom, paprika papucsba jár a liba. 

Dalok: 

Hatan vannak a mi ludaink… 

Egyél libám… 

100 liba egy sorban… 

Rétibe és Kapiba… 

A gúnárom elveszett… 

Közös éneklés a családokkal 

Sárga a liba begye…, Szt. Márton hó és szél nyomán…/zenehallgatás 

Dalok, mondókák hangszerrel vagy mozgással kísérése (dob, csörgő) 

 

 


