
 

 

Erdős Sándor: Télűző 

 

Maszkarátok bálban mi lesz? 

Mondjátok hát, ki vele! 

Bármi lehetsz hogyha akarsz, 

itt a farsang ideje. 

 

Égetünk el szalmabábot, 

elűzzük a zord telet, 

olvadt nyomán megérkezik 

a zöldellő kikelet. 

 

(Forrás: www.poet.hu magyar versek) 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2023.02.06- 2023. 02. 22. 

A projekt tervezett indító élménye: Farsangi dekoráció készítése  

A projekt várható lezáró élménye: Tél és tavasz összecsapása, Kiszebáb égetés 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: A közösen átélt élmények tapasztalások örömének átérzése. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Népi hagyományaink felelevenítése, megismerése, óvodai hagyományok 

folytatása elmélyítése. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: kreativitás, szókincsbővítés, finommotorika fejlesztése, szem-kéz 

koordináció, türelem, tolerancia fejlesztése, feladattudat, feladattartás, szereplési vágy megélése, átélése, együtt éneklés, 

kántálás, verselés örömének felfedezése 

 

Munka jellegű tevékenységek Csoportszoba, folyosó díszítése  

Farsangi eszközök előkészítése, elrakása  

Teremrendezés  

Asztal terítés a farsangi bálra 

 Hetesi teendők, önkiszolgáló munkák  

Farsangi játékokhoz eszközök készítése  

- Kiszebáb készítés 

 

Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

Szabad játék lehetőségének biztosítása egész délelőtt. 

- célba dobó verseny 

- lufiterelő verseny 

Székfoglaló játékok 

Add tovább! 

Seprűtánc, lufitánc 

Találd ki mi vagyok? 

Jelmezes felvonulás  

Versenyjátékok, párkereső  

Bohócos célba gurító játék  

 Mi változott meg?  

https://www.poet.hu/


Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Sarkady Sándor: Kikiáltó  

Czeglédy Gabriella: Farsang  

Gazdag Erzsi: A bohóc köszöntője 

Fésűs Éva: Pöttömke hóember lesz 

Kovács Barbara: A csillagruha 

Bartos Erika: Jelmezbál   
 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Farsangi szemüveg díszítése  

Farsangi állarcok készítése vágással, ragasztással  

 

Boszorkánylépcső hajtogatás 

 Fejdíszek, koronák, farsangi kalapok készítése 

különböző díszítésekkel (tollak, flitterek, krepp  

papír felhasználásával) 

 

 

 

- boszorkánylépcső készítése 

- játék a színekkel, festék pöttyök elhúzása 

spatulával 

- vándorfonás gyakorlása színes fonalakkal 

- papírtányér bohóc 

 

 
 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet 

és természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

A farsang télvégi, telet búcsúztató, tavaszt köszöntő ünnep  

 

Beszélgetünk a farsanghoz kapcsolódó szokásokról, néphagyományokról.  

Farsangi maszkabált rendezünk:  

- közös játékok 

- jelmezes felvonulás 

- táncház  

 Tő és sorszámnevek gyakorlása 

Formakirakó, forma válogatás, forma felismerés 

szőnyegen, 

asztalon fakockából  

 

 Bohóc kiszámolós (papírtányérból 

csipesszel) 

 

  



 

- farsangi maszkok készítése 

 

- bohócrajzolás (kiállítás szervezése) 

- bohócos színező 

 

 

Mozgás 

• a mindennapos testmozgás 

játékai, feladatai 

 

Járásgyakorlatok a tér bejárásával  

Járás hullámvonalban 

Állatok mozgásának utánzása 

Táncos mozdulatok gyakorlása zenére 

Seprűtáncoltatás 

Székfoglaló játék 

Lufiterelgetés akadályok kerülgetésével  

Kacsatánc 

 
 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

 Mondókák:  

Maskarások,bolondok …… 

Cini,cini, muzsika….  

Énekek:  

Itt a farsang áll a bál… 

Csizmám kopogó 

Járjunk táncot…. 

Ha jó a kedved…. 

Brumm, brumm, Brúnó… 

Hegedül a kisegér… 

Zenei képességek: Visszhang játék 

Ritmus kotta, zenés táncok párosan, egyénileg 

Zenehallgatás:  

Gryllus Vilmos: Maszkabál   

https://youtu.be/RDi9BjU8mK0  

Pörög a forog a szoknya: 

https://youtu.be/18FDK7pB8Vw  

Camille Saint Saёns: Az állatok farsangja 

https://www.youtube.com/watch?v=k2RPKMJmSp0&ab_channel=MelodyClassical   

A karádi faluvégén 

Még azt mondják 

Hopp, Juliska  
 

https://youtu.be/RDi9BjU8mK0
https://youtu.be/18FDK7pB8Vw
https://www.youtube.com/watch?v=k2RPKMJmSp0&ab_channel=MelodyClassical

