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Antarktisz, Ausztrália témahét 

 

              
 

Projekt célja: A világ körüli utazás project célja, hogy megismerkedjünk a Föld 

bolygóval. Kontinensekre lebontva tartunk egy-egy project hetet, ahol az adott 

földrész sajátosságaival foglalkozunk. Megismerkedünk az ottani 

jellegzetességekkel, az állatokkal, időjárással, környezeti sajátosságokkal, a hely 

történelmével, az ott élő emberekkel. 

 

Fejlesztési területek: Finommotorika, egyensúlyérzék, memória, számfogalom 

fejlesztése. 

 

Játék Munka jellegű tevékenység 

• hógolyó szerzés + 

célbadobás 

• Plics-placs pingvin 

társasjáték 

• szörfözés az egyensúlyozó 

pallón 

• Önálló reggelizés (vajazó kés 

használata, kancsóból tea töltés) 

• Öltöző szekrények rendben 

tartása 

• Játékok elpakolása 

• Ágyazás, ruhák  összehajtogatása  
Verselés, mesélés Rajzolás, festés, mintázás, kénimunka 

Vers: 

• Markó Viktor: Pingvin 

• Aranyos Ervin: Koala 

• Magyar Zsóka: Koala Lackó 

Mese: 

•  A pingvin és a fóka 

• A bátor repülő kutya – 

Pápua új-guineai mese 

• papírmasé iglu készítés 

• pingvin készítés ragasztással, 

háttérben a sarki fény 

• korallzátony zsenília drótból és só-

liszt gyurmából 

   
• bumeráng- fülpiszkálóval pöttyözés 



 
• koala 

 
Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc 

Mozgás 

• Apacuka mondóka  

• Kovácsovics Fruzsina: 

Pingvin tánc 

• Kaláka: Kenguru 
 

• Trambulin, egyensúlyozó játékok 

használata a szabadjáték alatt. 

• Gyerek jóga 

• Pingvin járás 

• Fóka járás 

• Talicska 

• Kenguru ugrás 

Külső világ tevékeny megismerése 
 

  

• jég olvadásának 

megfigyelése 

• Számlálás, több-kevesebb 

(Melyik jégtáblán áll a 

legtöbb pingvin?) 

• Ausztráliai állatok 

megismerése  

 

 

  

Beszélgető kör Nagycsoportosok feladata 

• Ölelő kör 

• Északi fény megfigyelése 

• Játék a jégtáblákon (székeken, 

asztalokon) 

• Melyik kenguru ugrik a 

legnagyobbat? 

• Csabay Katalin: Lexi iskolás lesz 

feladatfüzet  

 

Melléklet: 



 

Magyar Zsóka 

Koala Lackó 

Az eukaliptuszfa egyik ágán 

Koala Lackó falevelet rágván, 

az élet nagy dolgairól gondolkodott, 

egészen addig, míg el nem álmosodott. 

 

- Vajon a kenguruk miért ugrándoznak? 

- A madarak oly sebesen, vajon hová szállnak? 

- Mi lehet finom egy bogárban? 

- Hogy lehet tapicskolni lent a pocsolyában? 

 

Komoly kérdések voltak egy koalának ezek, 

ki nem eszik mást, csak eukaliptuszlevelet. 

Ki napi húsz órát mozdulatlanul tölt fenn a fán, 

annak a válaszok sem jönnek túl szaporán. 

 

De Lackóban ez mély nyomott nem hagyott, 

becsukta a szemét, és szundított egy nagyot. 

 



Markó Viktor 

Pingvin 

Sosincs vége déli sarkon 

A zimankós télnek. 

Ott a hűs Antarktiszon 

A pingvinek élnek. 

Megismerni őket arról, 

Hogy tipegve járnak, 

A magas sziklafalról 

Folyton leugrálnak. 

Nem túl jók a repülésben 

Szárnyuk sosincs tárva, 

Nem hasonlít egyik sem 

Semmilyen madárra. 

Bámulja és méregeti 

Őket, aki látja, 

Kinézetük mindenki 

Felettébb furálja. 

Valamijük mégis van, 

Mi nincs senki másnak: 

Fehér ingben s zakóban 

Mindig elegánsak! 

 

A pingvin és a fóka 

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, a Jeges tenger legtávolabbi 

csücskénél élt egy pingvin család és egy fóka család. 

A pingvin és a fóka család gyermekei nagyon jó barátságban voltak, igaz, olykor-olykor 

veszekedtek egymással. 

-          Én jobban tudok úszni! kezdte el az élcelődést az egyik napon a fóka gyerek. 

Aranyosi Ervin: Koala 

Ausztráliában élek, 

ám nem angolul beszélek, 

nem áll rá a pici nyelvem. 

Eukaliptuszt kell nyelnem, 

vagyis levelét csócsálnom, 

ha tehetem ezt csinálom. 

Attól vagyok kicsit kába. 

Nem megyek Amerikába! 

A fán lógok, s van erszényem, 

gyakran üres, sosincs pénzem, 

azt inkább a kölyköm lakja, 

míg a testét összerakja, 

vagyis nagyra megnöveszti, 

s mire gyerekkorát veszti, 

ő is erszényessé válik 

s koala lesz mindhalálig! 

 



-          Ez nem igaz! Én gyorsabb és ügyesebb vagyok nálad! – válaszolta sértődötten a 

pingvin. 

-          Tudod mit? – mondta a fóka. – Versenyezzünk egymással! 

-          Rendben! A mérkőzés időpontja legyen holnap délután, ússzunk az egyik 

jégtömbtől a másikig. 

-          A győztes jutalma öt hal legyen – harsogta a fóka, - bírónak a jegesmedvét 

kérjük föl! 

A gyerekek ebben megegyeztek, békésen elváltak egymástól, és izgatottan várták a 

másnap délutánt. 

Másnap délután a Jeges tenger összes lakója a rajtvonalnál sorakozott. A fóka és a 

pingvin a rajthoz állt, a jegesmedve számolni kezdett: 

-          Három, kettő, egy, rajt! 

Elindult a küzdelem, a szurkolók hangosan bíztatták a versenyzőket: 

-          Hajrá pingvin! Hajrá fóka! Győzzön a jobbik! 

A fóka két pingvinhosszal vezetett, már majdnem beért a célba, mikor keserves sírásra 

lett figyelmes: 

-          Jaj, jaj, beleestünk a vízbe, nem tudunk úszni! – hallatszott a távolból. 

A fóka hátranézett és látta, hogy a pingvin két testvérkéje esett a vízbe. Nem törődve 

a versennyel, gyorsan hátraúszott, hogy kimentse a bajba jutott kicsinyeket. Látta ezt a 

pingvin is, de számára fontosabb volt a győzelem, így úszott tovább a cél felé, ahová 

hamarosan be is érkezett. 

-          Győztem! Én vagyok a győztes! – kiáltotta büszkén, de senki nem figyelt rá. 

Ugyanis a Jeges tenger minden lakója a pingvin gyerekek megsegítésére sietett. 

-          Nem te vagy a győztes – mondta a medve, - hanem a fóka, aki a testvéreid 

megmentéséért lemondott a győzelemről. 

-          Így van! Így van! Éljen a fóka! Kiáltották most már kórusban az állatok! 

A pingvin elszégyellte magát, rájött, a medvének van igaza, és megfogadta, soha többé 

nem fog ilyen önzően viselkedni. A győztesnek járó öt halat már ő maga adta át a 

fókának. 

Így volt, nem így volt, érdekes kis mese volt! 


