
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: Testünk, érzelmek 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2023.01.23-02.03-ig 

A projekt tervezett indító élménye: Egymás körberajzolása 

A projekt várható lezáró élménye: Hangulathőmérők kihelyezése az ajtóra (Akinek van már 

tavalyról, az hazaviheti)  

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink:  

A gyerekek gyűjtsenek tapasztalatokat, ismereteket (kiscsoport, középső), vagy mélyítsék el meglévő 

tudásukat (középső, nagycsoport) a testükkel, érzékszerveikkel, testükhöz való viszonyítással(térben, 

síkban),  önmagukról alkotott képpel, a külső, belső tulajdonságokkal, érzelmekkel kapcsolatban. 

Dalok mondókák, versek, mesék, játékok segítségével gyűjtsenek ismereteket, élményeket, a 

testükkel, érzékszerveikkel, testrészekkel érzelmekkel kapcsolatban,(kiscsoport, középső), vagy 

tudatosítsák a már meglévő ismereteiket (középső, nagycsoport).  

 

Feladataink:  

Beszélgetés, ismeretek felelevenítése, új ismeretek átadása az emberi testtel, testrészekkel, 

érzékszervekkel, testünkhöz való viszonyítással, érzelmekkel kapcsolatban. 

Test, testrészek, érzelmek kapcsán versek, mesék, mondókák, dalok, felelevenítése, megismertetése a 

gyerekekkel. Testtel, testrészekkel, kapcsolatos játékok, tevékenységek felkínálása a gyerekeknek.  

 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:  

Vizuális képességek (finommotorika, téri tájékozódás síkban, gyúrás, sodrás, gömbölyítés, színérzék, 

kreativitás, vágás technikája, szem-kéz koordináció, rész-egész viszonyok). Gondolkodási képességek 

(emlékezet, figyelem, rövid és hosszú távú memória). Matematikai tartalmú tapasztalatok (számlálás, 

sorszámok, számképek dobókockán, irányok, viszonyok). Szókincsbővítés, fogalomalkotás, 

beszédhang analízis. Zenei képességek (ritmusérzék, tiszta éneklés). Testi képességek (testkép, 

karizom, lábizom, hátizom, egyensúly, tájékozódás térben, keresztmozgások). Szabálytudat alakítása, 

szociális érzék (együttműködés, egymásra való odafigyelés, érzelmi intelligencia, egymás 

munkájának elismerése, egymás segítése). 

 



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

megvalósítás: - 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Önkiszolgáló tevékenységek (terítés, asztal leszedése), Naposi 

feladatok –asztalnál ülés sorrendjében 

Különböző megbízások, (pl. zsebkendős/gyümölcsös kosár hozása,) 

Öltözködés, gondozási teendők (fésülködés), rendrakás a 

csoportszobában, öltözőben,(homokozó) játékok elpakolása az 

udvaron. Ágyazás. 

Szükség esetén könyvespolc, rajzasztal és babakonyha felelős 

választása. Könyvespolc felelős (könyvespolc rendben tartása, a polc 

rendjének ellenőrzése, a gyerekek figyelmeztetése a rend 

megőrzésére, és arra, hogy vigyázzanak a könyvekre) 

Függöny behúzó és összekötő felkéréses alapon – nagyok – tanulják a 

csomókötést 

Nagyok segítségül hívása a kicsikhez. 

Mókás szendvicskészítés 

Értékelés kiemelt szempontjai: segítőkészség, szorgalom, kitartás 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

 (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

 

 

 

 

 

 

 

(Udvari) mozgásos futójátékok: 

Felállás a fa padkára. Az aktuális mondóka elmondása, miközben 

az egyenletest tapsoljuk, vagy dobbantjuk. Minden elmondás után 

más-más feladatot hajtunk végre a vár körül. (Azokat a feladatokat, 

ahol a tenyeret le kell rakni a gumitéglára, csak száraz időben és 

kesztyűben végezzük, mert a gumitégla befogja a gyerekek 

bőrét),pl. 

 Futás    

 Oldalsó középtartásban röpködés  

 Szökdelés páros lábon  

 Magas térdemelés  

 sarokemelés 

 nyusziugrás 

 békaugrás  

 törpejárás  

 medvejárás (tenyér talajra érintésével vagy csak törzsdöntéssel 

és a 2 kar lógatásával)  

 sasszé   

 keresztmozgás: előkészítés: kaszáló mozdulat, majd bal 

kezeddel érintsd meg jobb térdedet, úgy, hogy térdedet 

felemeled, majd jobb kezeddel, bal térdedet. Ezt a mozgást 

folytasd folyamatosan. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 napimádás: hátonfekvés, kar, láb megtartása a levegőben, 

amíg az óvónő 10-ig számol 

 hossztengely irányú gurulás 

 bohóc: terpesz-zár a hozzá hangolt karmozgással együtt: 

terpesz + taps a fej fölött, láb zárása és karok leengedése a 

comb mellé. 

 pörgés-forgás saját tengely körül 

− Napfelkeltés játék: Külön sorban állnak a fiúk és a lányok. 

Mindkét csapatban választunk egy vezért. A fiúk és a lányok 

különböző országokban, tájakon járnak, amikor fel kell a nap, 

el kell indulni, és csinálni az adott országhoz kapcsolt játékos 

feladatot. Pl. 

Sietős ország: ahol csak futva lehet közlekedni. 

csoszogó ország: ahol csak csoszogva közlekednek az emberek. 

kő ország: ahol egyik lábról a másikra szökkenve lehet haladni a 

köveken (gumitégla lapok) 

kis szigetek országa: egyik szigetről a másikra páros lábbal ugorva 

lehet közlekedni. 

Madarak országa: ahol repülve lehet közlekedni. 

Amire a nap lenyugszik, a fiúknak illetve a lányoknak a kiinduló 

helyre kell hazajönniük, külön-külön fiúk vagy a lányok sorában. 

Melyik csapat az ügyesebb? 

− Futás körben a homokozó padkán, majd szökdelés egy lábon és 

sasszézás. 

− Futás a vár körül, amikor egy testrészt kiáltok, állj meg, fogd 

meg azt a testrészedet. 

− vezér követése szárazföldről szárazföldre ugrálva, vizet 

kerülgetve (először szökkenve, egyik lábról a másikra, majd 

páros lábon ugrálva) 

− Csoszogó fogó: Csak csoszogva lehet közlekedni, a talp nem 

emelkedhet el a földről, akit elkapnak, leguggol. kiváltani úgy 

lehet, hogy átmennek a feje fölött a menekülők./ Akit elkapnak, 

háromszor felugrik páros lábon, és kiszabadul, futhat 

tovább/akit elkapnak, az lesz a következő fogó. 

− Ölelő fogó: Futás, vagy váltott lábon 2-őt 2-őt szökdelve 

haladás. Akit elkap a fogó, fa lesz, karját magas tartásba 

emelve, íves kartartással úgy tesz, mintha megölelné a napot. 

Kiváltani úgy lehet, hogy megölelik a menekülők. 

− bökős döfős méhecske Mutatóujjunk a bökő. Ezzel az ujjal kell 

belebökni a másik gyerek tenyerébe, amit mindenki a háta 

mögé, a derekára tesz (szemléltetem, bemutatom). Mindenkinek 

van elől bökője, hátul tenyere. Mindenki futva bökhet bárkibe 

bár hányszor. Ki hányszor bökött? Kit nem böktek meg? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozgásos játék érzelmekkel: 

Felállás a fa padkára. Az aktuális mondóka elmondása, miközben 

az egyenletest tapsoljuk, vagy dobbantjuk. Minden elmondás után 

más-más feladatot hajtunk végre a vár körül. pl. 

 Félelmünkben elfutunk az ellenség elől: Futás    

 Olyan jókedvünk van, hogy szinte repülünk: Oldalsó 

középtartásban röpködés  

 Örömünkben ugrálunk: Szökdelés páros lábon  

 Mérgesek vagyunk, és toporzékolunk: Magas térdemelés  

 Kiporoljuk a saját popsink: sarokemelés, fenékérintés a 

sarkunkkal 

 El vagyunk keseredve: lelógatott karokkal megyünk: 

medvejárás  

 jókedvünk van, nevettessük meg Kriszti nénit: sasszé kifelé 

fordulva; sasszé befelé, a vár felé fordulva: A várban van a 

szomorú királykisasszony, akit meg kell nevettetni. (Beállok a 

vár alá, és sírok, a gyerekeknek mosolyukkal fel kell 

vidítaniuk engem, amikor felém fordulva sasszéznak) 

 szökkenés jókedvünkben: keresztmozgás: előkészítés: kaszáló 

mozdulat, majd bal kezeddel érintsd meg jobb térdedet, úgy, 

hogy térdedet felemeled, majd jobb kezeddel, bal térdedet. Ezt 

a mozgást folytasd folyamatosan.  

 szökkenés jókedvünkben: indiánszökdelés 

 olyan jókedvünk van, mint a bohócnak: terpesz-zár a hozzá 

hangolt karmozgással együtt: terpesz + taps a fej fölött, láb 

zárása és karok leengedése a comb mellé. 

 kicsit furán érezzük magunkat, bolondosan-szédülősen: 

pörgés-forgás saját tengely körül 

 

Benti mozgásos játék: 

− Nevezz meg egy testrészt, amit mozgatni akarsz/óvónő 

megnevez egy testrészt. Mozgasd meg (annyiszor kiválasztott 

saját testrészed, ahányat dobtál a dobókockával. A többi 

gyermek utánozza a dobót.)   

− Méhecske: Megszúrja a méhecském (ceruza) valamelyik 

testrészedet, nevezd meg a testrészed, és mozgasd meg. A 

többiek utánozzák! Akit megcsípett a méhecske, mehet a 

mosdóba. Vagy: a gyermekek párban játszák, meg kell 

mondani, melyik testrészét szúrta meg a társa. 

− lásd még mozgás táblázatrész 

Fa macis testrész kirakó játék kisebbeknek. Lehet úgy is játszani, 

hogy megjelöljük az elemek hátulját a dobókockához hasonló 

elhelyezésben pöttyökkel, és a dobókockán lévő pöttyöknek, 

megfelelő testrészt kell választaniuk a gyermekeknek, így kell 

kirakni a macit. Addig kell dobni, amíg ki nem dobja a hiányzó 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

testrész számát.  Lehet több játékdoboz szettel, versenyszerűen is 

játszani: aki előbb kirakja a mackót, a dobott számok alapján, az 

győz. 

Nagyobakkal játszható laminált testrészösszerakóval is a játék, 

egyszerűbb változat, hogy csak az emberalakot kell helyesen 

kirakni.  

 
Tapintó játék a különböző felületű korongokkal: nyúlj bele a 

zsákba, de ne nézz bele, vegyél ki egyet! Kersd a párját! 

vagy: vedd ki az összes korongot, bekötöm a szemed, és keresd 

meg tapintás útján a korongok párját! 

vagy: memória játék a különböző felületű korongokkal. 

Párkereső hang alapján: nyúlj bele a zsákba, de ne nézz bele! 

Keresd meg a golyók párját, hang alapján! 

 

Make 'n' break játék: síkbeli kártyák alapján építkezés térben: 

viszonyítás magunkhoz. 

Kataminó: építkezés térben  

 

Dominó: építs utat dominóbóla két bábú között! Jussatok el az 

egyik figurától a másikig. 

 

Toronyépítés papírtéglából, építsd magasabbra, mint Te vagy! 

 

Irányok:  

Labirintus (szem-kéz koordináció, irányok) 

Golyóvezető labirintus játék nagy dobozból, kisméretű ceruzákból 

elkészítve (szem-kéz koordináció) 

Síkidomos szőnyeg kártyákkal:  

Levendula csoportból kölcsönkérjük a síkidomos szőnyeget és a 

hozzá tartozó kártyákat. A kártyákon szereplő kezdő síkidomról 

kell indulni, a nyilak, pöttyök szerint haladni. A végén ellenőrizni 

lehet, a kártya hátoldalán lévő síkidommal, hogy jó helyre érkezett-

e meg. 

 

Táblás golyós játék: helyezd el úgy a golyókat, ahogy a kártyán 

látod! (finommotorika, tapintás) 

párosító vagy memória játék az érzelem kártyákkal. 

Megbeszéljük az arckifejezések jelentését.  

 



Rajzolj le! Átlátszó doboztető/ ablak/lamináló fólia mögé bújt 

gyermek arcának átrajzolása mosható filctollal. Lásd: Rajzolás, 

festés, mintázás, kézimunka táblázatrész 

Öltöztess fel! Papírbaba öltöztető. Lásd: Rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka táblázatrész 

Puzzle – alakok összerakása, rész-egész viszonyok. 

Értékelés kiemelt szempontjai: figyelem, feladatértés, pontos 

végrehajtást, gyorsaság, reakciógyorsaság, aktivitás, jó érzékelés, 

érzékszervek megfelelő használata. 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

 Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

Testfogalom fejlesztés – testrészek megtanulása, tudatosítása 

versekkel – mutogatással 

Testséma fejlesztés – utánzó mozgások, gesztus játékok, egyensúly 

fejlesztő játékok 

Irányok gyakorlása 

 

Macis/laminált testrészkirakó játék dobókockával 

 

Beszélgetőkör: 

- mik azok a külső tulajdonságok? (látható dolgok) 

- mik azok a belső tulajdonságok? (nem látható) 

- Mik azok az érzékszervek?  

- Mit csinálunk vele? 

- Családi kör? Kit hogy hívnak? (Lány/nő, fiú/férfi; 

csecsemő/gyerek/ifjú/felnőtt/idős; 

 

Érzékszervek tudatosítása: 

Mondj olyan dolgot, amit látsz/hallasz/ érzed az illatát, 

tapintasz/érzed az ízét 

 

Dobj és mondj olyat, amit amit látsz/hallasz/ érzed az illatát, 

tapintasz/érzed az ízét 

 

 
Feladatlapok-érzékszervek 

 



       

Mi a kakukktojás? 

 
 

Feladatlapok alakok, testrészek 

 
 

 
 



 
Arc részeinek kiegészítése filctollal (asztalra ragasztott laminált lap) 

 

Alak-háttár, számképek, azonosságok-

különbözőségek 

 

 
 

Előző projekt alakos, irányos feladatlapjai 

 

Hermann Marika: Kesztyűkereső számokkal  

https://www.anyameselj.hu/dvn/jatek-16-nap.pdf 

Letöltés dátuma: 2022.12.26. (Külső világ mappa/tél/számolás) 

Környezetbarát változat-saját ötlet: 

(Páratlan) zoknikat rakunk ki, és számképeket rakunk rájuk 1-6-ig, 

kétszer, tehát a játékmezőn az összes számpár megtalálható. Dobunk 

a dobókockával. Ha párban játsszuk, csak akkor húzhatod fel a 

zoknipárokat, ha egymás után ugyan azt a számot dobtad.  Az győz, 

akinek több párja gyűlik össze. Könnyebb verzió: Nem kell párokat 

találni, amit dobtál fel kell húzni, ha elfogytak a zoknik, az győz, 

akinek több zoknija van. A végén lehet párosítani a zoknikat 

(játékon kívül).  

 

Mókás szendvicsek készítése: kenyérből arcformálás zöldségekkel, 

felvágottal, tojással. Asztalra kirakjuk az alapanyagokat, a gyerekek 



formálhatnak belőle szendvicset, eldönthetik, kivel feleznek, vagy 

eleve háromszögben szeletelt kenyerekre dolgozunk. 

 

Megégettem az ujjamat, hú, de fáj c. mondóka elmondása után. 

 

Szerintetek aki megégette az ujját vagy beütötte a kezét szomorú, vagy 

vidám? Miért? 

Nektek fáj valamitek? Ti hogy érzitek magatokat? 

 

Hangulathőmérő elkészítése után (körbe gyűlünk): 

Mutasd meg, hogyan érzed most magad! Csúsztasd oda a gyöngyöt!  

Mutasd meg, hogyan érzed most magad! Ha legfelülre raktad a 

gyöngyöt, állj föl, mosolyogj, és csapd össze a fejed fölött a kezed! 

Ha középen van a gyöngy: állj egyenesen! 

Ha lent van a gyöngy, guggolj le! 

Most mindenki üljön le! Ha szomorúra vagy semlegesre tetted a 

gyöngyöt, ülj úgy, hogy az egyik lábad behajlítod megkérdezem: mit 

tudnánk tenni, hogy egyel, egy szinttel jobban érezd magad? 

A szakirodalom (Győri Ildikó) szerint nem kérdezhető: Mi bajod van? 

Miért van rossz kedved?  

 

Feküdj a kör közepére! Mosdóba menés előtt: mérd meg hány lépés 

neked a középen fekvő gyermek. Számolj hangosan! Mindig másik 

gyermek fekszik középre.  

 

Mosdóba így megyünk ki: 

Játék nyilakkal (irányok gyakorlása): 

A közösen elkészített nyilak elhelyezése a csoportszobában, a 

szőnyegtől az ajtó irányába utat mutatva. (A foglalkozáson figyelő, 

vállalkozó nagycsoportos határozhatja meg az irányt.) A szívünkre 

helyezzük bal kezünk, és megbeszéljük, hogy az a bal oldal. 

 Megbeszéljük közösen, milyen irányokba kell menni a pályán Majd 

kiválasztunk egy kiscsoportost, aki járásban/bemutatás után 

pókjárásban kimegy a mosdóba, miközben a nagycsoportosok 

mondják neki az irányokat (egyesen, balra, jobbra).  Ez után 2-3 

kiscsoportost  elnavigálnak még a nagyok egyenként, majd, 

mindenki mehet a nyilak irányában egymás után.  

Körben állunk:  

− Számolás sorba 1-től: Mindig a következő gyermek mondja a 

számot. Aztán minden második gyermek leguggol, ő nem 

mond számot, de a mellette lévő folytatja(páratlan számok 

lesznek kimondva). pl.: 1, 3, 5,  Majd máshonnan kezdjük, 

hogy mindenki guggolhasson. 

− Baba vagy emberbáb továbbadása: Add tovább a bábot úgy, 

hogy egyik kezedből átteszed a másikba./úgy hogy csak jobb 

kezeddel nyúlsz a körbe adott tárgyért, és jobb kézzel adod is 

tovább. 



− Fejbecsapós játék testrészekkel: Középen áll valaki, elindul 

egy összetekert újságpapírral valaki felé, hogy a fejére 

csapjon. Aki felé megy, annak gyorsan kell mondania egy 

testrészt, mielőtt a középen álló rácsapna. Ha nem tud 

rácsapni, a középen lévő más gyerek felé indul el, ha 

rácsapott valaki fejére, szerepet és helyet cserélnek. Kérem, 

ne csapjatok olyan erősen, hogy az a másiknak fájjon!  

 

Körben ülve hideg-meleg játék: Körben ülünk, választunk valakit, 

aki becsukja a szemét/kimegy a csoportból. Elrejtünk valakinél egy 

figurát. A kiválasztott gyermeknek, hideg-meleg szavak alapján kell 

megtalálnia az elrejtett tárgy helyét. Hideg: ha távolodik, meleg, ha 

közeledik. A végén a kereső gyereknek meg kell határoznia, hol 

találta a tárgyat: ki mellett, melyik oldalon, melyik testrészen 

(viszonyszavak gyakorlása) 

Játszható úgy is, hogy a szobában elrejtünk valamit, és azt kell 

megtalálni. 

 

Ellentétpárok: kicsi- nagy; fent-lent; balra-jobbra;előre-hátra, külső-

belső tulajdonságok… 

 

Rajzolás a gyermekek talpára témák megadásával. Találd ki, mit 

rajzoltam! (Lásd játékok) 

 

Síkidomos szőnyeg kártyákkal játék (Lásd játékok) 

 

Kirándulás, úgy, hogy mindig más gyermekpár van elől, ők 

vezetnek, különböző feladatokat teljesítve: 

Menj el a meghatározott számú tábláig/fáig/ kerítésig 

Fordulj balra/jobbra/haladj egyenesen, állj meg az utca végén 

Nagycsoportosok (olvasd le a 3. autó rendszámtábláját) 

 

Az arckifejezéseink elárulhatják belső érzéseinket. Belső érzéseink 

kiülhetnek az arcunkra.  

Érzelemkártyák (szomorú, undorodó, boldog, irigy, fáradt=kimerült) 

lehelyezése a szőnyegre, egymás után, egy sorban, ezek befedése a 

lépegető korongokkal. Megbeszéljük, hogy balról jobbra haladunk, 

és elmondjuk a korongok sorszámait. Választok egy jelentkezőt, aki 

a meghatározott korongot felemeli a sorban: első, második… Aki 

bizonytalan, annak segítünk eljutni a megnevezett sorszámú 

korongig, hangosan számlál mindenki: első, második… 

A gyermek a korong hátulján megtalált érzelmet leutánozzák az 

arcukon, a többi gyereknek ki kell találnia, melyik érzelmet mutatta. 

Majd aki eljátszotta az érzelmet, a kártyát is megmutathatja a 

gyerekeknek. Azt a korongot, ami alatt már nincs kártya, felfordítjuk, 

de a sorban hagyjuk. 

 

Érzelem továbbadása: 



Kör. Egy gyermeknek mondom: Húzz egy érzelemkártyát,/ súgok 

neked egy érzelmet. Beszéd nélkül, arcodat, kezedet használva játszd 

el az érzelmet a melletted ülőnek. Az első mellett ülő tovább adja, 

amit látott. A többi gyerek csak az előtte ülő gyermek által eljátszott 

érzelmet adhatja tovább, nem azt pl. mint az első személy játszott el. 

A végén kiderül, mi alakult ki az eredeti érzelemből, melyet az első 

gyerek elárul. Ki lehetet találni, melyik érzelmet adtuk körbe. 

 

Hála gyűjtés: lásd mese-vers rész 

Szeretem-nem szeretem, ha… gyűjtés: lásd mese-vers rész 

 

Golyóvezető labirintus játék nagy dobozból, kisméretű ceruzákból 

elkészítve vagy kisebb golyóvezető játékok (szem-kéz koordináció) 

 

Tapintó játék a különböző felületű korongokkal: nyúlj bele a zsákba, 

de ne nézz bele, vegyél ki egyet! Kersd a párját! 

vagy: vedd ki az összes korongot, bekötöm a szemed, és keresd meg 

tapintás útján a korongok párját! 

vagy: memória játék a különböző felületű korongokkal. 

Párkereső hang alapján: nyúlj bele a zsákba, de ne nézz bele! Keresd 

meg a golyók párját, hang alapján! 

 

Make 'n' break játék: síkbeli kártyák alapján építkezés térben: 

viszonyítás magunkhoz.  

 

Dominó: építs utat dominóból az egyik figurától a másikig! 

Toronyépítés papírtéglából, építsd magasabbra, mint Te vagy. 

 

Táblás golyós játék: helyezd el úgy a golyókat, ahogy a kártyán 

látod! (finommotorika, tapintás) 

  

Csontváz kirakó (anyagon rakd ki/gyurmaragasztó segítségével, 

hogy ne csúszkáljon!): 

 
 

párosító vagy memória játék az érzelem kártyákkal. 

Megbeszéljük az arckifejezések jelentését. 

 

 



Verselés, mesélés 

 anyanyelvi játékok 

 beszélgető kör 

 drámajátékok  

Testrészek mesesorozat – Orr és fül  

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

 

 

 

https://pin.it/5ekjjta 

Letöltés dátuma: 2022. 12.23. 

 

 

Győri Ildikó: Varázspálca szakszervíz – Napraforgós mese (a 

hangulathőmérő készítése kapcsán)  

 

A szív igazsága c. mese 

Miért lehetünk hálásak? Aminek örülünk. Aki tud, mondjon 

példákat! 

 

Mit szeretek, mi esik jól/nem szeretek - tulajdonságok, érzelmek 

keresése, felsorolása: 

pl: szeretem, ha a másik rám mosolyog, kedvesen, halkan beszél 

hozzám, megsimogat , 

Nem szeretem, ha kiabál, hisztizik, megüt 

 

Anyanyelv:  

Állatokról képek vagy plüss/műanyag állatok kirakása a szőnyegre/ 

felragasztása a szekrényre. Csak az embereknek vannak testrészeik? 

Nem, az állatoknak is.  

Robotnyelven (szótagolva) mondok állatokat, a gyerekeknek ki kell 

találniuk, mit mondtam. –Kiscsoport 

 

Értékelés kiemelt szempontjai: figyelem, koncentráció, aktivitás, 

témához kapcsolódó, adekvát válaszadás, pontos végrehajtás, 

feladatértés, kitartás, türelem 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KkraMQRWVxs
https://pin.it/5ekjjta


Varázsnyelven (csak magánhangzókat mondva) mondok a kirakott 

állatok közül valamelyiket 

A gyerekeknek ki kell találniuk, melyik szót mondtam. – Középső, 

nagycsoport 

A szavak első vagy utolsó részét/hangját mondom, a gyerekeknek ki 

kell találni, hogy mire gondoltam a kirakott állatok közül.- Középső, 

Nagycsoport 

Minden kitalált állat után rákérdezek az állat egyik testrészére, hogy 

hol helyezkedik el egy meghatározott másik testrészéhez képest. 

 

 

Ellentétpárok: kicsi- nagy; fent-lent; balra-jobbra;előre-hátra, külső, 

belső tulajdonságok… 

 

kiszínezett, majd szétvágott fiú és lány kép részeinek gyűjtése 

szívószállal. Egyik gyermek a lány részeit gyűjti, másik a fiú részeit, 

külön tálkába, úgy, hogy a papírdarabokat szívószállal kell felszívni. 

A végén össze kell rakni a puzzle-t. 
 

Értékelés kiemelt szempontjai: figyelem, aktivitás, hang-, 

szófelismerés, pontos szövegmondás, kitartás 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajzolj le! Átlátszó doboztető/ ablak/lamináló fólia mögé bújt 

gyermek arcának átrajzolása mosható filctollal.  

https://hu.pinterest.com/pin/539306124140242581/ 

Letöltés dátuma: 2022.12.23. 

 

Öltöztess fel! Papírbaba öltöztető. 

Lányoknak: https://hu.pinterest.com/pin/539306124137996278/ 

Fiúknak: https://pin.it/5Mjw9Yo 

Letöltés dátuma: 2023.01.21. 

 

Rajzolj körbe! 

Rajzoljátok körbe egymást a földre helyezett guriga papíron, majd 

rajzold meg az arcod, öltöztesd föl magad olyan ruhába, amilyenbe 

szeretnéd. 

 

Rajzold le magad! 

Pályakészítés:  

 

https://hu.pinterest.com/pin/539306124140242581/
https://hu.pinterest.com/pin/539306124137996278/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egymás talpának körberajzolása, majd kiszínezése. Talpak 

lelaminálása, majd több irányba kirakva lehet velük játszani. A bal 

lábat pirosra, a jobbat kékre színezni. 

Mozgáskotta elemeivel, vagy körberajzolt és kiszínezett 

lábnyomokkal /vagy egy rossz cipő talpát befestve/ talpbetétet 

befestve/kivágott bal és jobb talpnyom befestésével. 

 

Pont, pont vesszőcske 

Mutató ujjad most ceruzává varázsolódik. Hegyezd ki, és rajzolj a 

levegőbe. Majd harmadik elmondásnál fordulj a szíved irányába, és 

rajzolj a társad hátára. 

 

Gyurmázás, házi készítésű gyurmával szabadon/ formáld meg 

magadat! 

Hajtsd félbe a papírtörlőt, legyen a hajtás a papírtörlő felső fele alatt. 

Az egyik felére rajzold le tested körvonalát.Hajtsd ki a papírt, színezd 

ki magad! Hajtsd vissza a papírtörlőt, dobd be egy kis lavórnyi vízbe! 

Figyeld meg, hogyan öltöztet föl a víz! 

 
Készíts csontvázat fültisztító pálcikából 

 

 



Hangulathőmérő készítése 

Most egy olyan hőmérőt fogunk készíteni, amivel megmutathatod, 

hogyan érzed magad! 

3 kör alakú papírra lesz szükséged! Az egyikre rajzolj egy olyan fejet, 

amilyen a Te arcod, amikor jól érzed magad, boldog vagy. 

A másikra rajzolj egy olyan fejet, ami azt fejezi ki, hogy se nem vagy 

boldog, se nem vagy szomorú. (Semleges állapot, vízszintes száj) 

A harmadikra rajzolj egy olyan arcot, amilyen a Te arcod olyankor, 

amikor szomorú vagy. 

(Kisebb gyermekek zsírkrétával vagy fülpiszkáló festékbe mártásával 

készíthetik el a fejet.) 

Vegyél egy hosszúkás kartonpapírt, ami olyan széles,  hogy az 

egymás alá rakott körök mellett még elfér egy függőleges skálavonal!  

Díszítsed ki a papírt, színezd be a kartont egy vagy több színre! 

Ragaszd a kartonon egymás alá a fejeket! A boldog fej legyen 

legfelül, a szomorú alul. Hová rakjuk a semleges fejet? Középre. 

A nagycsoportosok, ha szeretnék, a fejeket, a hangulatállapotokat is 

maguk, a kör alakú papír felhasználás nélkül rajzolhatják meg. 

 

A lelaminált kartont jobb oldalt alul, felül kilukasztjuk. Válassz egy 

gyöngyöt és egy zsenília drótót, vagy egy olyan vastag fonalat, amin, 

nem csúszkál a gyöngy könnyen, ha felemeled! Fűzd át a gyöngyön a 

zsenília drótot/fonalat. A zsenília drótot/ a fonalat pedig fűzd át a 

kartonpapíron lukasztott 2 lukon. A másik oldalon zsenília drótot 

hajtsd be/ a fonalat kösd össze! 

A gyöngy csúsztatásával mutathatod, hogyan érzed magad. Ha nem 

vagy olyan vidám, mint a legfelső mosolygós fej, tedd a középső és a 

legfelső fej közé a gyöngyöd! Ha nem vagy olyan szomorú, mint a 

legalsó fej, rakd a középső és a szomorú fej közé a gyöngyöd! 

 

Értékelés kiemelt szempontjai: téma kidolgozása, kreativitás, 

pontosság, pontosságra való törekvés, kitartás, szín és témaválasztás, 

feladatértés 

 

Mozgás 

 a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 
  

Mozgáskotta elemeivel, vagy körberajzolt és kiszínezett 

lábnyomokkal /vagy egy rossz cipő talpát befestve/ talpbetétet 

befestve/kivágott bal és jobb talpnyom befestésével. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

https://dalok.theisz.hu/index.php?lang=hu&page=song&id=Ugraljun

kMintAVerebek 

Letöltés dátuma: 2022.12.11. 11:13 

 

Vicces, rock-os változat a gyerekek nevének beéneklésével: 

https://www.youtube.com/watch?v=O87GkbrrSBQ 

Letöltés dátuma: 2022.12.11. 11:15 

 

Pinocchio mozgássor utánzása (fokozatos megtanulása): 

 

Irányok kézzel, törzsünkhöz igazítva (Dia ötlete)Az irányokat mindig 

mondjuk közösen: 

 

1. gyakorlat: 

2 kéz előre 

jobb kéz jobbra oldalsó középtartásba  

bal balra oldalsó középtartásba 

2 kéz hátra   

test előtt taps  

 

ha már jól megy, fordítva:  

2 kéz hátul 

jobb kéz jobbra oldalsó középtartásba  

bal balra oldalsó középtartásba 

2 kéz előre 

 

2. gyakorlat: 

2 kéz fent 

2 kéz lent 

taps elől  

 

ha már jól megy, visszafelé: 

2 kéz lent,  

2 kéz fent, 

 taps hátul. 

 

3. gyakorlat: 

jobb láb előre nyújtása a levegőben 

jobb láb hátranyújtása a levegőben 

jobb térd felhúzása 

jobb térd leengedése 

taps elől. 

 

ugyan ez a gyakorlat bal lábbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dalok.theisz.hu/index.php?lang=hu&page=song&id=UgraljunkMintAVerebek
https://dalok.theisz.hu/index.php?lang=hu&page=song&id=UgraljunkMintAVerebek
https://www.youtube.com/watch?v=O87GkbrrSBQ


Ha ez már jól megy, visszafelé: 

térd leengedés 

térd felhúzás 

jobb láb hátra 

jobb láb előre 

taps elől 

 

ugyan ez a gyakorlat bal lábbal. 

 

Ha jól mennek már külön- külön a gyakorlatok, összerendezzük 

,összekötjük őket. 

 

 

Ha már előre felé jól megy, visszafelé is megcsináljuk, az utolsó 

gyakorlattól indulva: 

 

térd leengedés 

térd felhúzás 

jobb láb hátra 

jobb láb előre 

taps elől 

 

ugyan ez a gyakorlat bal lábbal. 

 

2 kéz lent,  

2 kéz fent, 

 taps hátul 

 

 

2 kéz hátul 

jobb kéz jobbra oldalsó középtartásba  

bal balra oldalsó középtartásba 

2 kéz előre 

 

 

Finommotorika, szem-kéz koordináció - érintsd a mutató ujjadhoz a 

többi ujjad! 

Hüvelykujjam korán kelt, (hüvelykujj kinyújtása)  

az ablakon kopogtatott, (kopogás imitálása)  

négy szomszédja kiugrott, (többi négy ujj kinyújtása)  

s köszöntötték: Jó napot! (ujjak hozzáérintése a mutatóujjhoz) 

 

A mondóka mozgásos eljátszása (lassan, majd gyorsítva): 

A fejem, vállam a térdem a bokám, 

a térdem a bokám, a térdem a bokám. 

A fejem, vállam a térdem a bokám, 

az orrom a fülem a szám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A végén mindig más gyermek találhatja ki, mit nevezünk és érintünk 

meg.  

 

„Előre a kezedet, utána hátra”- mindegyik lehetséges testrész 

megmozgatása 

(Udvari) mozgásos fogójátékok: 

− Napfelkeltés játék 

vezér követése szárazföldről szárazföldre ugrálva (először szökkenve, 

egyik lábról a másikra, majd páros lábon ugrálva) Ha lenyugszik a 

nap, vissza kell érni a kiinduló helyre. 

− Csoszogó fogó 

− Ölelő fogó 

− bökős döfős  

− tűz, víz, repülő  

− Futás-testrészösszeérintés 

Futás körbe, jelre/zene megállítására állj meg és érintsd össze azt a 

testrészedet, amit mondok, a hozzád legközelebb lévő 

társaddal!(POK továbbképzésen tanult játék) Hozzá tehető 

variációként, vagy önállóan játszható: Legyen lent a földön egy 

megnevezett testrész! „Legyen lent a földön pl: hasad/popsid/hátad.”  

− tánc zenére, amikor leáll a zene, keress egy párt magadnak, és 

érintsétek össze azt a testrészeteket, amit mondok. 

− Futás-grimasz 

Futás körbe, jelre/zene megállítására állj meg, mutasd azt a 

grimaszt/érzelmet a másiknak, amit mondok! 

zene lehetőség a mozgásos játékokhoz: 

Pákolitz István- Bakarasz(Szélkiáltó: Dalok gyerekeknek/8.) 

versmegzenésítés. 

https://www.youtube.com/watch?v=zIxCRYQ5Hv0&feature=emb_lo

go 

Azon megyünk Moldovába. Moldvai népdalok-Bognár Szilvi: 

Csintekerítő CD 

 https://www.youtube.com/watch?v=4kUOb-_4LIA 

Szabó Lőrinc: Kicsi vagyok én (Misztrál együttes megzenésítése) 

https://www.youtube.com/watch?v=7WSUyuwZpwg 

 

Benti mozgásos játék 

− Méhecske: Megszúrja a méhecském (ceruza) valamelyik testrészedet, 

nevezd meg a testrészed, és mozgasd meg. A többiek utánozzák! Akit 

megcsípett a méhecske, mehet a mosdóba. Vagy: a gyermekek párban 

játszák, meg kell mondani, melyik testrészét szúrta meg a társa. 

− Mozgasd azt a testrészed, amit mondok, úgy, ahogy mutatom. 

Nehezebb variáció: Nevezd meg, melyik testrészemet mozgatom, 

mozgasd Te is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7WSUyuwZpwg


− Nevezz meg egy testrészt, amit mozgatni akarsz/óvónő megnevez egy 

testrészt. Mozgasd meg annyiszor kiválasztott saját testrészed, 

ahányat dobtál a dobókockával. A többi gyermek utánozza a dobót 

Mindig más gyermek dob, és mindenki uténozza a dobókockán 

látható pózt! 

 

jógakártyák: a pózok helyes végrehajtásának begyakorlására.  

Ha már jól bevésődött néhány póz a gyermek mozgásrepertoáljába, 

akkor játszhatunk úgy is, hogy a néhány széket/karikát körberakuk, és 

rájuk helyezünk jógakártyákat. Zenére lehet a székek körül futni, 

amikor megáll a zene, mindenkinek a hozzá legközelebb álló székhez 

kell futnia, és azt a pózt kell végrehajtania, ami a széken látható. 

Minél több pózt ismernek a gyerekek, annál több feladatot, széket 

lehet betenni. 

 

Mozgás gimnasztikai elemekkel kísérve: 

 

Bella István: Tánc kezdetű (Szélkiáltó: Dalok gyerekeknek/15.) 

versmegzenésítésre. 

 

Tüskés lépegetőkön járkálás mezítláb/ négykézláb, a felületek 

tapintása tenyérrel is, próbálj csukott szemmel végigmenni. 

 

Játék nyilakkal (irányok gyakorlása)- lásd külső világ táblázatrész 

 

 

Tornafoglalkozás: 

 

Futójáték a Tűz- víz-repülő mintájára (futás, a vezényszóra az adott 

feladatot kell csinálni), pl:  

víz (kék szőnyeghez állás) 

tűz (felmászás a bordásfalra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



repülő (lefekvés a talajra, kar oldalsó középtartásban) 

lombos fa (srégen magas tartásban a kar) 

kisbokor (összekuporodás guggolásba, a térdet átölelve) 

harang bordásfalon lógva lábemelés) 

bölcső (hason fekve bokafogás) 

gólya (egy lábon egyensúlyozás) 

kisgólya: (egy lábon állás térdet behajlítva) 

palacsinta (gurulás hossztengely irányban a talajon) 

palacsinta (háton fekvés) gombóc (felülve összegömbölyödés)- 

Megnevezem a palacsinta és a gombóc ízét 

Akadálypálya: padon hason húzózkodás, felmászás a bordásfalra 

akasztott padon, átmászás a bordásfalon a másik padig, lecsúszás a 

padon, szlalom zsámolyok között: futva(1-3 körben), törpe 

járásban(4-6 körben), pókjárásban(7-9 körben), wesco elemeken, 

bújások alagútban, vagy a falhoz támasztott, paddal rögzített szivacs 

mögött,  gurulás hossztengely irányban szivacson, kinyújtott karral, 

kézben labdát tartva.  

 

Akadálypálya: fel-le lépések zsámolyokon, wesco elemeken, bújások 

alagútban, wesco elemek alatt, járás a pad tetején (nagycsoportosok 

felfordított padon), tüsis lépegetőn, gurulás hossztengely irányban 

szivacsin. Mikor a szivacs végére értél, mondj egy testrészt az utolsó 

pördülés után. 

Ahol torlódás van a sorfeladatban, onnan kihívunk gyerekeket a 

következő feladat elvégzésére: Menj a 4 különböző színű, kirakott 

babzsákhoz olyan sorrendben, ahogy mondom Neked! 

 

Veszélyes kincsátadó játék:  

Sajnos veszélyes kincset találtunk, amitől meg kell szabadulnunk! 

Pókjárás, egy valaki hasán babzsák, meg kell szabadulnia a 

babzsáktól, úgy, hogy akit elkapott, annak odaadja. Most annak, aki 

el lett kapva kell továbbítani  a babzsákot. 

 

Ernyő mozgatása fel-le, zenére: fiúk-lányok váltva: először a lányok 

vannak az ernyő alatt, és a fiúk mozgatják az ernyőt, majd csere. 

  

kéztorna:  

Forrás:Ujjgyakorlatok a szép írásért 

https://gyereketeto.hu/tanulas/ujjgyakorlatok-a-szep-irasert/ 

Tenyér ökölbe zárása, majd széttárása:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



− Mindkét kézzel egyszerre 

− felváltva 

− asztalon/földön a kihelyezett, megbeszélt jelek szerint: függőleges 

vonalnál csuk, vízszintes vonalnál nyit a tenyér. 

− asztal hurkapálcikákkal való részekre bontásával, egymás után 

haladunk a részekben, egymás mellett lévő részekben ellentétesen 

tartjuk a kezünket. 

− A karunkat különböző helyzetekbe mozgatva 

− egyik tenyér fejre rakásával, másik tenyér előre nyújtásával, a tenyér 

nyitásának-csukásának váltakozásával. Pl: fej tetején ökölben van a 

tenyér, testünk előtt nyitva, majd csere. 

Forrás :  gyereketető: „Két tenyerünk az asztalon: egyik kéz ökölbe 

szorít, másik kéz nyitva marad, majd csere. Ennek változata, amikor 

mindkét kéz lazán, az asztalon van, tenyérrel lefelé, majd egyik 

tenyerünket felfelé fordítjuk, másikat lefelé, majd csere. Jó tempóban 

folyamatosan ököl-tenyér felváltva kb fél percig. Majd tenyér fel-le-

fordít, szintén fél percig.” 

 

csettintés gyakorlása 

2 tenyér összekulcsolása, mindig másik irányba, mindig másik ujj van 

felül 

 

Ujjtorna gyereketetőről: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=I_U0yBEkDok 

 
https://thewhoot.com/health/arthritis-hand-exercises 

 

stresszlabda nyomogatása, forgatása a kézben, kezek között/ 

továbbadás megnyomogatva 

 

Gimnasztika a stresszlabdával 

 

Séta a békás tóhoz 

 

Értékelés kiemelt szempontjai: figyelem, koncentráció, pontos 

végrehajtást, feladatértés, reakciógyorsaság, aktivitás, 

együttműködés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thewhoot.com/health/arthritis-hand-exercises


Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kicsi vagyok én, majd megnövök én c. gyerekdal: egyenletes metrum 

tapsolás, dobolása különböző testrészeken 

 

Kicsi vagyok én c. dal 

https://www.youtube.com/watch?v=N4NkCn-IjjA 

 

Guggolásból fokozatos felállás.  

Egy fiú és egy lány báb bemutatása. Ez a báb milyen nemű? Fiú vagy 

kislány? Figyeljetek, ha a lány bábot mutatom föl, akkor a dal végén 

azt énekeljük, hogy nagylány leszek én. Ha a fiút emelem föl, legényt 

énekelünk a végén. 

Ha legényt éneklünk, a lányok guggoljanak le, a fiúk maradjanak 

állva, és fordítva. 

Egyenletes metrum tapsolása a dal éneklése közben, a dal ritmusának 

tapsolása. Tánclépések a dalra, körkötél földre helyezése 

segítségével. 

 

Mondókák: 

 

A testrészes mondókáknál a megnevezett/a megfelelő testrészekre 

mutatunk, vagy azokat mozgatjuk. 

 

Ezzel látok, ezzel is 

Ezzel hallok, ezzel is 

Ezzel érzek illatot,  

Ezzel mindent bekapok, és mindent el is mondhatok 

Ezzel fogok, ezzel járok 

Boldoggá csak ezzel válok. 

Mivel válunk boldoggá?  A szívvel. Keresd meg, hallgasd, és érezd a 

szíved dobogását! Melyik oldalon van? Bal. Fordulj úgy, hogy a 

szíved legyen a kör közepe felé/ fordulj úgy, hogy a szíved legyen 

kifelé a körből. Most melyik kezed a jobb, melyik a bal? Az oldalak 

tudatosításával mondjuk el a mondókát:  

 

Ez a szemem, ez a szám, 

ez meg itt az arcocskám. 

 jobbra-balra két karom,  

forgatom, ha akarom. 

 Két lábamon megállok, 

ha akarok, ugrálok. 

 

Nyisd a kezed, zárd ökölbe,  

 forgasd csuklód körbe-körbe. 

Tapsolj kettőt, csapj térdedre, 

Engedd karod le a mélybe. 

Fejem, vállam, térdem, bokám 

térdem, bokám, térdem, bokám, 

Fejem, vállam, térdem, bokám, 

Szemem, fülem, orrom, szám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N4NkCn-IjjA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előre a jobb kezedet, utána hátra. (Óvónő énekli, gyerekek 

utánozzák) 

Előre a jobb kezedet, utána rázzad,  

Utána ugri-bugri, utána forgás,  

Tapsolj egyet pajtás. (ülésből is, térd alatt tapsolva) 

Előre a bal kezedet,... 

Előre a bal lábadat,... (ülésből is) 

Előre a jobb lábadat…(ülésből is) 

Előre a fejedet utána forgasd… 

Előre a törzsedet… 

Előre a hasadat, utána húzd be… 

Előre a popsidat, utána hátra… 

hajlítsd be a térdedet, utána nyújtsad… 

Ellőre a nyelvedet, utána húzd be, ... stb. 

 

Pont, pont vesszőcske 

készen van a fejecske 

Hosszú nyaka 

Nagy a hasa 

készen van a török basa. 

 

A fejem, vállam a térdem a bokám, 

a térdem a bokám, a térdem a bokám. 

A fejem, vállam a térdem a bokám, 

az orrom a fülem a szám. 

 

Hüvelykujjam tésztát sütött, 

mutató ujjam krémet főzött, 

középső ujjam tortát hozott, 

gyűrűs ujjam gyertyát gyújtott 

a kisujjam mind megkapta, 

neki volt a szülinapja. 

 

Hüvelykujjam korán kelt, (hüvelykujj kinyújtása)  

az ablakon kopogtatott, (kopogás imitálása)  

négy szomszédja kiugrott, (többi négy ujj kinyújtása)  

s köszöntötték: Jó napot! (ujjak hozzáérintése a mutatóujjhoz) 

 

Akinek a szeme kék, 

Takarója a nagy ég. 

Akinek a szeme zöld, 

Puha ágyat vet a föld. 

Akinek barna, 

Eledele alma. 

Akinek fekete, 

Liliom a tenyere! 

https://mondokak.hu/akinek-szeme-kek/ 

Letöltés dátuma: 2023.01.21. 

 

Megégettem az ujjamat, hú de fáj, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mondokak.hu/akinek-szeme-kek/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fújom, fújom, egyre fújom, mégis fáj. 

Hideg vízbe belemártom, forró vízbe belemártom, úgy is fáj. 

Ne félj semmit gyermekem, friss faggyúval bekenem, így is fáj? már 

nem fáj! 

(Forrás: ismeretlen szerző verse, melyet kicsit átírtam.) 

A mondókát úgy mondjuk, hogy egyre több ujjat mutatunk föl és 

egyre több ujjat nevezünk meg.  

Faggyú jelentése: Szobahőmérsékleten szilárd állati zsír.  

Az emberi bőr felszínén található vékony zsírréteg (bőrfelszíni lipid 

réteg) is részben faggyúból áll. 

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Faggyu_.htm 

Letöltés dátuma: 2023.01.21. 

 

Dobi, dobi hátán (ÉNo) 

Dobi, dobi hátát, 

rakoncai pálcát. 

Mondd meg nékem, te kislány, 

melyik újjal böklek meg 

https://www.youtube.com/watch?v=YL4xlSxcEfs 

Kör, valaki guggol középen becsukptt szemmel, egy gyermek mögé 

ál és finoman dobogtatja vagy simogatja a középen guggoló hátát. A 

végén az egyik ujjával megböki a hátat, a guggolónak ki kell találnia 

melyik ujjal bökte meg. 

 

Ádámnak volt 2 fia- először önállóan, majd párban 

Ádámnak volt két fia, 

s  ss      l        s  sm 

se nem ettek, se nem ittak, 

s   ss m      s   ss m                 

Mindent úgy tettek mint én. 

s         m      s   m    s   l        s 

A fejükkelduc, duc, duc, 

s   sss   m    mm 

a kezeikkel taps, taps, taps, 

s   sss   m    mm 

a lábaikkal dob, dob, dob, 

s   sss   m    mm 

az ujjaikkalsur, sur, sur. 

s   sss   m    mm 

(Forás: Így tedd rá néptánc tanfolyam) 

 

zenehallgatás: 

Vidám manók együttes – A testem 

https://www.youtube.com/watch?v=DLwmlihdQZ4 

Szabó Lőrinc: Kicsi vagyok én (Misztrál együttes megzenésítése) 

https://www.youtube.com/watch?v=7WSUyuwZpwg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/HalmAll.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Zsirok.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Zsirok.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Lipidek.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Faggyu_.htm
https://www.youtube.com/watch?v=YL4xlSxcEfs
https://www.youtube.com/watch?v=DLwmlihdQZ4
https://www.youtube.com/watch?v=7WSUyuwZpwg


Bella István: Tánc kezdetű (Szélkiáltó: Dalok gyerekeknek/15.) 

versmegzenésítésre. 

 

Szabad tánc: Vivaldi Tél 

 

Értékelés kiemelt szempontjai: Helyes végrehajtás, együttműködés, 

lelkes éneklés, közreműködés, pontos szövegmondás, tiszta dallam, 

megfelelő hangerő, egyenletes lüktetés átvétele, pontos ritmus, 

reakciógyorsaság, figyelem, feladatértés. 

 

 

 

 

 

A szív igazsága  mese 

A régi időkben viszály támadt a száj, a szem, a fül, az orr, a szív, a kéz és a láb között afelől, 

melyikük előbbvaló rangban a másiknál. nem volt a veszekedésnek se vége, se hossza. - Én 

vagyok előbbvaló – szólt a szem – hiszen mindent előbb veszek észre, mint ti. - Nem! – 

ellenkezett a fül – Én vagyok a legelső, mert én hallok meg mindent legelébb. Az orr 

közbevágott: - Tévedsz, barátom! Csak én lehetek az első, mert én érzem meg legelébb 

mindennek a szagát. - Ó, dehogy, dehogy! Én fontosabb vagyok nálatok – vélte a száj –, 

hiszen én eszem meg mindent. Erre már a kéz is beleavatkozott a vitába: - Tévedtek kedves 

barátaim. Az első én vagyok! Hát vajon nem én fogom meg mindegyikőtök előtt a dolgokat? 

- Nincs igazad kedves kéz barátom – szólt közbe most a láb – én vagyok az első köztetek, 

hiszen én járok, én megyek el mindig mindenhova, ahová éppen kell, megyek-megyek, és 

bizony bele is fáradok a sok járkálásba. A szív csendben maradt, nyugodtan ült a 

mellkasfészekben, és hallgatott. Kíváncsian hallgatta a vitát, mi mindent össze nem 

hordanak, vajon mi lesz az eredménye? Azok hatan egész nap veszekedtek, egyikük sem 

akart a másiknak engedni. Kilenc nap, kilenc éjjel tartott a vita. Mindegyik azt remélte, majd 

csak belefárad a másik. De mivel mindegyik ostoba volt, csak a magáét hajtogatta egyre. 

Végül, mivel a lármás vita csak nem akart lecsendesedni, a szív megelégelte. Így szólt: - 

Szem, orr, fül, száj és kéz, a lábat egyelőre kihagyom, hallgassatok csak ide. Megmondom 

nektek az igazat. Ostobaságot beszéltek, én vagyok az első köztetek, és utánam a láb 

következik. Én vagyok az első, mert nélkülem semmire sem volnátok képesek. Ha a szív 

megáll, nem lát a szem, nem szagol az 13 orr, nem hall a fül, nem ehet a száj, nem foghat a 

kéz sem. Ha én megmozdulok, követ engem a láb, azután a kéz, azután te, száj. Te szem csak 

látni tudsz, semmi egyebet, te fül, csak hallani, te orr, csak szagolni és te száj, csak enni. Ha 

én nem dolgozom, nem mozdul a láb, a kéz sem foghat semmit, és akkor te száj, nem kapsz 

enni semmit. Csak ha én dobogok, csak akkor mozdulhat a láb, és csak ha a kéz már 

megfogott valami ehetőt, csak akkor ehetsz te, száj. Ezért vagyok én az első közöttetek. Én 

kezdem, s csak azután következhet a ti napi munkátok. Megértettétek? Annyit vitatkoztatok, 

veszekedtetek itt az elsőségről, hogy nem állhattam meg, meg kellett mondanom nektek az 

igazságot. (Ágnes Karczewicz Ágnes: mesekalendárium meséi 2022. évi "változat" 20. 

Meséje . A celebesz-szigeteki mese forrása: Bajzáth Mária (vál.) (2014): Itt vagyok, 

ragyogok! Népmesék a világ minden tájáról 0-4 éveseknek Népmesekincstár1. Kolibri 

kiadó.) 

 

https://www.facebook.com/groups/1381330695269841/permalink/5465152006887669/ 

Letöltés dátuma: 2022.12. 23.  

 

https://www.facebook.com/groups/1381330695269841/permalink/5465152006887669/

