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1. Tevékenységi terv 

Játék Munka 

Építés, konstruálás: tanya, istálló, 

karám, legelő. kút, patak, tó, lóverseny 

pálya… 

Szabályjáték: társasjáték, párosító, 

memória, puzzle, kártya, sakk 

Szerepjáték: táltos, Pegazus, unikornis, 

kentaur 

Patkódobáló 

Lóverseny (társasjáték készítése (rajz, 

vágás, ragasztás) 

Párosító játék készítése kövekből 

Memória játék készítése nyomtatott 

képekből 

 

Környezővilág Matematikai tapasztalatok 

Gyűjtemények: hintalovak, falovak, lovas 

könyvek, képek, játékok (kártya, társas, 

kirakó, sakk, műanyag és plüss állatok 

stb.) 

Képválogatás: lófajták, lovak jellemzői, 

emberek munkája, szerepük az emberek 

életében 

Mesebeli lovak, mesés tulajdonságok  

Páros, páratlan 

Nagyság szerinti sorba rendezés 

(számlálás) 

Halmazalkotás (üres halmaz) 

Mozgás Ének-zene-tánc 

Egymás mozgását utánzó játék 

Játékok párban 

Sor és csapatverseny, egyéni versengés 

Akadályok kerülése párban 

Halkuló. erősödő hangok 

Lassuló, gyorsuló ritmusok 

Lovagoltatók, lovas mondókák ismétlése 

Szabad tánc, változó ritmusra 



Átlépések, átugrások, kézenállás 

előkészítése 

Távolugrás (árok átugrása) 

Játékok ugrálókötéllel, ugrálólabdával 

Nézzél rám… 

Az én lovam, hintaló 

Mese - vers Kézműves alkotások 

Rögtönzött jelenetek, meseszövés (A 

rosszcsont kiscsikó) 

Szigeti Piroska: Sárga szőrű kiscsikó 

(vers) 

A fehérlófia (mese) 

Várfalvy Emőke: mit eszik az unikornis? 

Fisher Judit: csillám, a legbátrabb 

unikornis 

Misztikus lovak kiegészítése rajzolással, 

festéssel, ragasztással 

Szárnykészítés, (fűzés, csomózás, fonás) 

Lovak készítése papírgurigából, 

hurkapálcikából (finommotorika 

fejlesztése) 

Lovak barkácsolása kartonból, csipeszből 

Patkó mintázása 

Beszélgetőkör Nagyobbak feladata 

Változz át! (Milyen varázslatos 

tulajdonságod van?) 

Feladatlap: Melyik a kakukktojás? 

 

II. Ötletelő: 

Játékok: 

    

 



Mese, vers, mondóka: 

Csittegőre, csattogóra, 

berkes mogyoróra, 

lóhájat főztem, 

csikóhájat kövesztettem, 

gyere ki, te ló, 

te vagy a fogó 

 

Hallod-e te kis kovács,  

mit kopog a kalapács.  

Azt kopogja kipre kop,  

csengős csikót patkolok.  

Azt kopogja kipre kop,  

csengős csikót patkolok. 

 

Egyetem, begyetem, 

karkantyú 

Nem vagyok én félnyakú, 

Isten kovácsa vagyok, 

Szép lovakat patkolok, 

Fényes szeggel szegezem, 

Vaspálcával pengetem, 

Szigeti Piroska: Sárgaszőrű kiscsikó 

 

Sárgaszőrű kiscsikó, mikor lesz belőled ló? 

Biztos lesz belőled ló, mire leesik a hó.  

Ha megnőnél magasra, felülnék a hátadra. 

Nem félnék én magamba', elmennék a 

vásárba.  

Mit vennék a vásáron? Még egy lovat féláron. 

Minek nekem még egy ló? Ha két ló van , 

mindig jó.  

Gyí, te sárga, , gyí, fakó! 

Gyerekeknek ez való! 

Várfalvy Emőke: Mit eszik az unikornis? 

 

Mit eszik az unikornis? 

szivárvány szín szalmát, 

elropogtat mellé még, 

zöld, sárga, s piros almát, 

száz szín szörpjét 

langyos zápor cseppjeiből keveri, 

felhőhabos fénypohárban, 

cukor nélkül szereti. 

 

 

Mese: FISCHER JUDIT: CSILLÁM, A LEGBÁTRABB EGYSZARVÚ  

 

Egyszer volt, hol nem volt, az Üveghegyen és a Varázserdőn is túl, volt egyszer egy mesés hely. 

Szivárványországnak hívták. Egyszarvúak, vagy ahogy mások nevezik őket, unikornisok éltek ott, 

akik egytől-egyig csodálatos tulajdonságokkal bírtak. Néhányan énekükkel képesek voltak 

előcsalogatni a Napot, mások esőt tudtak fakasztani a felhőkből, és bizony olyanok is akadtak, 

akiknek lépte nyomán nyílni kezdtek a virágok. 

Csillámnak, a legeslegfiatalabb egyszarvúnak is volt egy fantasztikus képessége: amikor 

ugyanazzal a patájával egymás után hármat dobbantott, az összes víz jéggé fagyott. S bár övé 

volt talán a legnagyobb hatalom, ő mégis haszontalannak és unalmasnak érezte magát, és egészen 

másra vágyott. 

- Soha senkinek nincs szüksége rám meg a vacak jegemre. - gondolta, és minden este azt kívánta, 

bárcsak reggelre szárnyai nőnének, hogy végre ő is a felhők között játszhasson és a napfényben 

csilloghasson, mint a repülő egyszarvúak. Azok csak úgy suhantak egyik szivárványtól a másikig, 

ezüstös szárnyukon megcsillant a napfény, és közben ámulatba ejtő látványt nyújtottak. 

Csillám naphosszat képes volt a szivárvány tövében búslakodni. A többiek kedvesen hívták 

játszani, kergetőzni, de semmi nem enyhítette bánatát. 

Aztán egy fényes tavaszi reggelen nagy robajra lett figyelmes. Ijedten szaladt ki a mezőre s 

nézett körbe, hogy mi lehetett az, honnan jöhetett a zaj. Nem sokkal később nagy 

patkódobogással egy csapat unikornis jelent meg. Egyenesen Csillám felé tartottak, hogy 

figyelmeztessék. 

- Menekülj! Fel a dombtetőre! Gyorsan, gyorsan! Mindjárt átszakad a gát! - kiabálták, majd a 

domb felé vették az irányt. 

Csillámnak először földbe gyökerezett a lába, mozdulni sem tudott az ijedségtől. Tudta, hogy a 

gát védi az egész völgyet a hatalmas erejű árvíztől. Ha az eléri őket, Szivárványországból semmi 



sem marad. Hirtelen támadt egy ötlete, s a biztonságot nyújtó dombtető helyett a gát felé 

sietett. Amikor odaért, a víz már majdnem áttörte a gátat. Ekkor hármat dobbantott patájával, 

de olyan erőset, hogy a föld is beleremegett. S láss csodát, a víztömeg azon nyomban 

megfagyott. 

A szárnyas egyszarvúak ekkor már körülötte repkedtek és hangos éljenzéssel ünnepelték őt. 

- Megmentetted Szivárványországot! Te vagy a legügyesebb és legbátrabb közülünk! 

Hamarosan mindenki ott termett és ámulattal néztek Csillámra, a legeslegkisebb egyszarvúra. 

Miután mindenki megdicsérte őt, közösen megerősítették a gátat, és mire a víz felolvadt, újra 

biztonságban voltak. 

Csillám roppant büszke és boldog volt. Rájött, hogy az ő tudománya is nagyon értékes és fontos. 

Többé nem volt oka másokra irigykedni, így ezentúl minden nap vidáman játszott a mezőn ő is a 

többiekkel, s közben örömmel pillantott fel a szivárványok között repkedő társaira. 

Neked is van különleges tulajdonságod? 

Ha lehetne egy csodás képességed, mi lenne az? 

 

Kézműves alkotások 

 
  

 Színezők 

 



Feladatlap 

Melyik nem tartozik a ló félék közé? 

      

     

Melyik nem ló eledel? 

     

    

Rajzold ide, ami nem illett a sorba! 

 

 

 

 

 

 

 

 


