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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: Auditív észlelés, finommotorika, ritmusérzék, 

nagymozgások, helyes kiejtés fejlesztése. 
 

 

Játék Munka jellegű tevékenység 

• csipesz pálcika használata 

 
• ninja pálya 

• színes rizs készítse  

• Önálló reggelizés (vajazó kés 

használata, kancsóból tea töltés) 

• Öltöző szekrények rendben tartása 

• Játékok elpakolása 

• Ágyazás, ruhák összehajtogatása 

• terítés az ebédhez 

Verselés, mesélés Rajzolás, festés, mintázás, kénimunka 

Vers: 

Szá szá mocsucuki... 

Mese: 
Barackfia, Momotaro – japán népmese 
A hétfejű sárkány 

  

• nagy közös sárkány készítés 

• kínai betűk ábrázolása zsírkrétával 

és vízfestékkel 

 



• kalap készítés 

 
• álomfogó készítés 

 
• páva készítés 

 
Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc 

Mozgás 

mondóka 

Szebb a páva mint a pulyka 

 

Ének: 

Hess páva hess páva 

Ritmusérzék fejlesztő gyakorlatok 

Gryllus Vilmos: Jön a tigris 
 

• Trambulin, egyensúlyozó játékok 

használata a szabadjáték alatt. 

• Gyermek jóga 

• talicska gyakorlása 

• ninja pálya (függeszkedés, kúszás, 

esensúlyérzék)  

Külső világ tevékeny megismerése 
 

• Chai tea kóstolás 

• Kimono felpróbálása 

 

 

 

  
Beszélgető kör Nagycsoportosok feladata 

• Ölelő kör 

• páva, panda, tigris- 

figyelemfejlesztő szólánc 

• utánozd a ninját 

• Ki a páva?  

• Csabay Katalin: Lexi iskolás lesz 

feladatfüzet 

• mandala színező 

 
 



Melléklet: 
 
Szebb a páva, mint a pulyka, 
Szebb, szebb, szebb. 
Mert a pulyka maszatos 
És a páva aranyos! 
 
SZÁ SZÁ MOCSUCUKI MÓCSUCUKI JÚGOJA SZÁNNÓ MÓCSUCUKI 
(közé taps) 
PETTÁNKÓ PETTÁNKÓ PETTÁN PETTÁN PETTÁNKÓ 
(süti elkapás-csapás) 
HÍKONE TE HÍKONE TE HÍKONE HÍKONE HÍKONE TE 
(egy kézzel, váltva, félkör rajzolás, 2 lassú, 4 gyors) 
SZÁKONE TE SZÁKONE TE SZÁKONE SZÁKONE SZÁKONE TE 
(két kézzel, váltva, félkör rajzolás, 2 lassú, 4 gyors) 
TON TON TON TEN TON TON TEN TON TEN TON TEN TON 
(3 taps alul, egy középen, 1 fent, 1fent-közép váltva, végül fent fejezed be) 
 
Barackfia, Momotaro 
Volt egyszer egy házaspár; az ember is öreg volt már, az asszony is. Felmegy egy nap az öreg 
a hegyre, füvet-mit akart kaszálgatni; az asszony meg a hegyi patak felé indult, hogy a 
szennyesét hozza valahogy rendbe. Amint javában mosogatott, sulykolgatott, egyszerre csak 
azt látja, hogy fent a hegyről kippen-koppan, liccsen-loccsan, egy őszibarack gurulgat a 
vízben, lefelé őhozzá, a patak aljára. — Jó nagy, ha vagy, szállj le hozzám ; kicsiny, ha vagy, ne 
szállj hozzám, — hajtogatja az öreg asszony. Egy jó nagy barack gurult oda az asszony lába 
elé. Veszi az asszony a barackot és amint elkészült a mosnivalójával, elballagdál hazafelé. 
Beteszi a barackot az almáriomba és várja az urát, hogy megjöjjön az is. Kis idő vártatva ihol 
már az öreg és legott elmondja neki az asszony, hogy mi gurult le neki a hegyről. Kinyitják az 
almáriomot és amint utánanyúl az asszony a gyümölcsének, kapja magát a barack, szép 
lassacskán kettéhasad és egy legényke lépeget ki belőle. Aj, de megijedt a két öreg; aj, de 
megörültek aztán neki. Hozzák sebtibe a vizet és amint meg 8 akarják a kannában fürdetni, 
talpraugrik a legényke és két kézre emeli a kannát, hogy megtud ő mosakodni egymagában 
is. Hogy elképedt a két öreg az újszülött nagy ereje láttára. — Momotaro (barackfia), — 
mondják neki az öregek, — mától fogva ez a neved. Nőtt, növekedett Momotaro, okosodott, 
erősödött. És amint teltek-múltak az évek, arra kéri egy nap a szüleit, a két öreget, hogy 
hadd búcsúzhassék el tőlük. — Hová akarsz hát menni ? — kérdezik tőle. Azt feleli nekik 
Momotaro, hogy az ördögök szigetére készülődik, el akarna velük bánni. Ijedez a két öreg, de 
azért csak elengedik az útra. Lencsegombócot — kibidangot — készítenek neki és beteszik a 
tarsolyába. Kezében egy vaslegyező, övén a tarsolya, úgy indul útnak Momotaro. Addig 
halad, addig ballag, míg egy kutya nem bukkan eléje. — Merre felé igyekszel ? — kérdi tőle a 
kutya. Azt feleli neki Momotaro : — Megyek az ördögök szigetére, el akarok velük bánni és a 
kincseiket is el akarom tőlük venni. — Mi az ott a tarsolyodban?— kérdezi a kutya. Azt feleli 
neki a legényke, hogy lencsegombóc van benne. — Egész Nippont (Japánországot) ha 
bejárod, nem találhatsz jobbat nála. — Adj egyet belőle, — mondja a kutya — és elkísérlek a 
szigetre, szigetbeli ördögökhöz. — Egy egészet nem adhatok, — mondja Momotaro, — de 
egy féllel megkínállak. 9 Odaad neki egy fél gombócot és kettesben indulnak tovább. 
Mennek aztán, mendegélnek, míg egy majom nem bukkan eléjük. — Merre felé igyekszel? — 



kérdi tőle a majom. — Megyek az ördögök szigetére, — feleli Momotaro, — el akarok velük 
bánni és a kincseiket is el akarom venni. — Mi az ott a tarsolyodban? — kérdezi a majom. — 
Kibidango van benne, — feleli a legény. — Egész Nippont ha bejárod, nem találhatsz jobbat 
nála. — Adj egyet belőle, — mondja a majom — és elkísérlek a szigetre, szigetbeli 
ördögökhöz. — Egy egészet nem adhatok, — mondja Momotaro, — de a felével megkínállak. 
Ennek is odaad egy fél gombócot és hármasban mennek aztán tovább. Mennek ismét, 
mendegélnek, míg egy fácán nem bukkan eléjük. — Merre felé igyekszel? — kérdi tőle a 
fácán. — Megyek az ördögök szigetére, — feleli Momotaro, — el akarok velük bánni és a 
kincseiket is el akarom venni. — Mi az ott a tarsolyodban? — Kibidango van benne. Egész 
Nippont ha bejárod, nem találhatsz jobbat nála. — Adj egyet belőle és elkísérlek a szigetre, 
szigetbeli ördögökhöz. — Egy egészet nem adhatok, de a felével megkínállak. A fácán is 
megkapja a fél gombócot és most már negyedmagával járja Momotaro az útját. Addig 
igyekeznek, addig fáradoznak, míg előttük egy nap az ördögök szigete. Csak úgy feketéllett ki 
10 belőle a rémítő ördögnek, a félelmetes Sutendodzsinak a kastélya. Közelednek a 
kapujához és amint be akarnak rajta nyitni, nincs rá mód, hogy betörhessenek. Belülről 
nyílott a kapu és vaslakatokkal volt elzárva, vasfalakkal körülkerítve. Egyszerre csak kapja 
magát a fácán és átrepül a falon, kapja magát a majom és átkúszik a falon ; nagynehezen úgy 
nyitják ki a kaput. Egyet ugrik és beront a kutya, nyomában a barack szülöttje, Momotaro, és 
nekitámadnak a nagy ördöghadnak. Momotaro az ördögök urával, a nagy szörnyeteggel 
került szembe, a többi három meg a többi ördögivadékkal. Momotaronak csak a 
vaslegyezője volt a kezében, a fene nagy Sutendodzsi pedig egy irdatlan nagy vasbunkóval 
hadonászott. Rövid volt az elszánt küzdelem és úgy leteperték az ördögök fajzatait, hogy 
kegyelemért esdekeltek, akik máris el nem pusztultak. Nagy árat szabott nekik Momotaro és 
elsőnek a ködsüveget követelte tőlük. Az volt ennek a süvegnek az ereje, hogy aki a fejére 
húzta, azt menten láthatatlanná tette. Követelte aztán a kristály golyópárt. Ennek meg az 
volt a varázslata, hogy az egyikkel áradoztatta, a másikkal meg apasztani tudta a tengerek 
vizeit. Átadták még a gyöngyeiket, koránjaikat, borostyánjaikat, békapáncéljaikat, és annyi 
aranyat meg ezüstöt szedettek össze velük, amennyit csak elcipelhettek magukkal. 
Hűségesen megosztozkodtak a sok kincsen és annyi jutott belőle Momotaronak, hogy ő is, 
meg öreg szülei is azt se tudták, hogy hová hordják össze. Bátorságnak j utalom j ár, 
hűségesre boldogság vár. 
 
 
A hétfejű sárkány 
Volt egyszer, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy nagy kert. Ennek a kertnek a közepén állott egy nagy 

aranyalmafa, ámde erről a fáról senki sem evett soha almát, mert éjjel mindig ellopta valaki. Ez a kert a Napkeleti 

Király tulajdona volt, akit nagyon bosszantott ez a dolog, ezért elhatározta, hogy a végére jár, ki a tolvaj. Volt 

ennek a királynak három fia, és mind a három fia vállalkozott rá, hogy meglesik az almatolvajt. A király féltette a 

fiait, nehogy valami bántódásuk essék, de amikor látta, hogy más kiút nincsen, beleegyezett. Így a legnagyobbik 

fiú este leült az almafa alá, és várta a tolvajt. Éjfélkor nagy szél kerekedett, ami felkapta a királyfiút, és reggelre, 

amikor kimentek a szülei és a testvérei, már nyoma sem volt. Búsultak és siratták a fiút, de az csak nem került elő. 

A király kidoboltatta az egész országban, hogy aki tud valamit a fiáról, azonnal jelentse, ám senki sem tudott róla 

semmit. Az aranyalmát ezután is minden éjjel ellopta valaki. Egy napon előállt a középső fiú, és azt mondta az 

apjának: - Kedves apámuram, egy életem, egy halálom, én elmegyek és addig haza sem jövök, amíg meg nem 

találom a bátyámat. A király nem akarta elengedni a fiút, de az addig kérlelte, amíg beleegyezett. Éppen almaérés 

ideje volt, és a fiú este kiült az almafa alá és várt. Amikor éjfélt ütött az óra, ismét nagy szél kerekedett, és ezt a fiút 

is elragadta a szélvész. Siratták szegény gyermeküket, de azzal mit sem értek, mert – mintha a föld nyelte volna el 

– nyomaveszett. Időközben a kicsi királyfi búsan kóborolt az udvaron, és eljutott a lovak istallójába is. Sorra 

látogatta a paripákat, keresve a legjobbat, mert titokban arra keszült, hogy elmegy megkeresni a bátyjait. Amint a 

legutolsóhoz ért, látott egy olyan legyengült lovat, hogy az még felállni sem tudott. Nagyon megsajnálta, és 



végigsimított a hátán. Ekkor megszólalt a vén ló: - Én tudom, hol vannak a bátyáid. A hétfejű sárkány rabolta el 

őket, de te semmit se féljél, mert én megsegítlek téged, csak tedd azt, amit mondok. Hozz nekem egy tál parazsat, 

mert én táltosparipa vagyok. Ha én azt megeszem, kantározz fel engem azzal a nyereggel, amit a falon látsz, és 

üljél fel a hátamra, este pedig álljál a fa alá, a többit pedig bízd rám. Kérezkedett a királyfi az apjától almafát őrizni, 

de ő hallani sem akart róla. De amikor megtudta, amit a táltos ló mondott, elengedte. Estére minden úgy lett, 

ahogy eltervezték. Odaálltak a fa alá, és várták az éjfélt. Mikor éjfélt harangoztak, jött a szélvihar, de a királyfi jól 

megkapaszkodott a ló sörényébe, és a szél nem tudta elvinni. Akkor jött a sárkány, és mind a hét szájával enni 

kezdte az almákat. Amikor végzett az almákkal, ahogy jött, úgy eltünt. De a táltos paripa sem volt rest, és mivel 

szárnya is volt, utána repült. Hát, lássatok csodát! Az almafa tetején, ahonnan már a föld sem látszott, ott volt a 

sárkány palotája, és kacsalábon forgott. Rögtön meglátta a királyfi a bátyjait az ablakban, és odakiáltott nekik: - 

Eljöttem értetek! A sárkány, mivel jól belakott az almával, lefeküdt aludni. Ezt használta ki a királyfi és a táltos, hogy 

kiszabadítsa a két testvért, és felvegyék őket is a ló hátára. A táltos kiterjesztette a szárnyait, és azonnal elrepült. 

Amint repült, egyszer csak azt mondja a királyfinak: - Nézzél hátra, mert ég a jobb arcom. Az hátranézett, és azt 

látta, hogy jön utánuk a sárkány. Erre a táltos átbukfencezett a fején, és lett belőle egy tó, a testvéreket pedig 

kacsává változtatta. Ott úsztak a vizen. Na, odaér a sárkány, és kérdi a kacsákat: - Nem láttatok erre menni egy 

lovat három fiúval a hátán? Azt felelték, hogy már száz éve itt úszkálnak, de még ilyent nem láttak. Erre a sárkány 

nagy dühösen visszafordult, ők meg folytatták az útjukat. Egyszer megint mondja a táltos: - Nézzetek hátra, mert 

megint ég a bal arcom. Jaj, már megint jön a sárkány! A ló átbukfencezett a fején, és egy malommá változott, a 

fiúk pedig molnárrá, és őrölték a lisztet. Kérdi a sárkány, hogy nem láttak-e erre egy lovat a hátán három fiúval? 

Azt válaszolták, hogy száz éve őrlik a lisztet, de ilyent nem láttak! Újra visszafordult a sárkány, ők meg folytatták az 

útjukat. Harmadszorra is mondja a ló: - Nézzetek hátra, mert most mind a két arcom ég. Megint nyomunkban van 

a sárkány. Akkor a táltos leszállott a földre, és azt mondta a fiúknak, hogy most már meg kell vívjanak a 

sárkánnyal, de egyet se féljenek, mert ő segít nekik. Leszállott a sárkány is, és elővette a kardját, a fiúk is kardot 

rántottak, és nekifogtak az ütközetnek. A fiúk első futamra levágták a sárkány három fejét, másodikra a másik 

hármat. A sárkány hiába hadakozott, nem tudott ártani nekik, mert a táltos ló a szárnyaival elhárította a 

kardvágást. Mikor a sárkány csak egy fejjel maradt, elkezdett könyörögni, hogy hagyják meg az életét, mert örökre 

hálás lesz, és az almát sem viszi el. Mivel jószívűek voltak, megkegyelmeztek neki és mindenki ment a maga útjára. 

Amikor a fiúk hazaértek, és meglátták őket a szüleik, hinni sem akartak a szemüknek, mert már azt hitték, hogy 

elpusztultak, de amikor meggyőződtek róla, hogy a fiaik jöttek meg, boldogan ölelték és csókolták őket. Az öreg 

király rögtön átadta a trónját a fiainak, akik jó és igazságos uralkodók lettek. 


