
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: Medve-Farsang-Kisze 

„Medve, medve bújj elő, elmúlt gyertyaszentelő, gyere velünk farsangolni, bolond bálban kolompolni” 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: (2022.02.02) 2023.02.06-2023.02.22 

A projekt tervezett indító élménye: 2022.02.02-án medve nap alkalmából folyosói akadálypálya 

teljesítése 

A projekt várható lezáró élménye: Kisze báb égetés – télűzés 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink:  

A gyermekek ismerkedjenek meg Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéhez köthető, időjárás 

megfigyelő népi hagyománnyal-medve kibújik a barlangjából (kiscsoport, középső) vagy elevenítsék 

föl eddigi ismereteiket (középső, nagycsoport).  A gyermekek ismerkedjenek meg medvéhez, 

farsanghoz, téltemetéshez kapcsolódó versel, mesével, mondókával, énekkel, játékkal, feladattal, 

kézműves technikával(kiscsoport, középső) vagy elevenítsék föl eddigi ismereteiket (középső, 

nagycsoport).   

Feladataink: Beszélgetés, ismeretek felelevenítése Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéhez 

köthető, időjárás megfigyelő népi hagyománnyal, a medve tulajdonságaival, a farsangi 

hagyományokkal a téltemetéssel kapcsolatban. A medvéhez, farsanghoz, téltemetéshez köthető 

versek, mesék, mondókák, énekek, játékok, feladatok, kézműves technikák felkínálása a 

gyerekeknek.  

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:  

Vizuális képességek (finommotorika, téri tájékozódás síkban, színérzék, kreativitás, ragasztás, vágás, 

hajtogatás, gyúrás, sodrás, gömbölyítés, festés technikája, szem-kéz koordináció). Gondolkodási 

képességek (emlékezet, figyelem, rövid és hosszú távú memória, azonosságok különbözőségek). 

Matematikai tartalmú tapasztalatok (számlálás, sorszámok, számképek). Szókincsbővítés, 

fogalomalkotás. Zenei képességek (ritmusérzék, tiszta éneklés, ritmus tapsolás, tánclépések, 

ismerkedés a cselló hangszerrel). Testi képességek (karizom, lábizom, hátizom, egyensúly, 

tájékozódás térben, mozgáskoordináció). 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. 

Süteménykészítés 

Farsangi dekoráció készítés 

Értékelés kiemelt szempontjai: segítőkészség, szorgalom 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

- (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

Akadálypálya a három témakörben 

- puzzle 

- etetős játék  - zsinór tekerő 

- szín térkép 

- célbadobás 

(Udvari) mozgásos játékok 

Hógolyózás, labdázás a teremben (közben gyakoroljuk a téli 

öltözködést): 

Egy kosárba vagy a szőnyeg közepére gyűjtünk különböző téli 

ruhadarabokat, kiegészítőket(kesztyű, sál, pulcsi, síszemüveg, síruha, 

maszk…) 

A játékosok zenére táncolnak miközben „hógolyót” / labdát ( egy 

kisméretű labdát vagy zokni gombócot) adogatnak egymásnak. 

Akinél van a labda, amikor a zene elhalkul, az húz a ruhadarabokból 

egyet, felveszi és (akár már miközben öltözködik) újra kezdődik a 

zene és a tánc. Az győz, akin egy plusz ruhadarab sincs. Fotót lehet 

készíteni a beöltözött játékosokról. 

Hermann Marika: Hacuka tánc című játéka alapján: Letöltés dátuma: 

2022.12.30. Forrás: a táblázat után. 

 

 

 



Fogd meg a macit! Hermann Marika: Fogd meg a hóembert/hógolyót 

mintájára! 

Mi kell a játékhoz?  

- plüss medve 

- Minimum 2 fő, de az sem baj ha a család minden tagja játszik. 

Hogyan játsszátok?  

Ha ketten játsszátok: Üljetek le a szőnyegre egymással szembe. 

Tegyétek magatok elé a poharat. Az egyik játékos adjon utasításokat, 

amit ő maga is végrehajt.  

Az utasításokat mindkét kézzel kell végrehajtani minél gyorsabban, 

mert ha a játékvezető azt mondja, hogy: „Kapd el a macit!” akkor 

nagyon gyorsan el kell kapni a macit. Az nyer aki a leggyorsabb volt.  

Ha hárman játsszátok, akkor két játékos ül egymással szemben, és 

lesz egy játékvezető aki az utasításokat adja. Akinek nem sikerül 

elkapni a macit az lesz az új játékvezető. De játszhatjátok úgy is, 

hogy az lesz a játékvezető aki elkapta a macit! :)  

Ha háromnál többen játsszátok: akkor üljetek le a szőnyegre kört 

alkotva. A kör közepére tegyétek le a macit, hogy mindenki elérje. 

Nevezzetek ki egy játékvezetőt, ő adja az utasításokat. Aki a 

leggyorsabb, és elkapja a macit az utasításra a többiek elöl az lesz a 

játékvezető.  

Milyen utasításokat adhat a játékvezető?  

- Fogd meg a fejed!  

- Fogd meg a bokád!  

- Tapsolj kettőt!  

- Simizd meg az arcod!  

- Fogd meg az orrod!  

- Fogd meg a térded! 

- Fogd meg a füleidet!  

- Takard el a szemeidet!  

- Fogd meg a szád!  

- Fogd meg a vállaidat!  

- Tedd csípőre a kezeidet!  

- Simizd meg a fejed!  

- Kapd el a hóembert!  

Használjátok a fenti utasításokat, vagy találjatok ki újakat. A lényeg, 

hogy pörögjön a játék. Minél gyorsabban kell az utasításokat 

végrehajtani. 

https://www.anyameselj.hu/dvn/keh-csaladi-jatek.pdf 

Letöltés dátuma:2022.12.11. 10:10 

 

A Medve előbújt a barlangból Gyertyaszentelő Boldogasszony 

napján: 

„Medve, medve bújj elő, elmúlt gyertyaszentelő 

Gyere velünk farsangolni, bolond bálba kolompolni.” 

Játék: Egy gyerek a kör közepén becsukott szemmel, egy valakit 

letakarunk a körben, közben mondjuk a mondókát, a középen állónak 

a vers elmondása után ki kell találnia, ki van a takaró alatt, ki a 

medve. Melyik oldalán ül a szomszédjának? Ha nem tudja kitalálni, a 

pokróc alatt lévőnek ki kell nyújtania jobb/bal kezét/lábát, vagy 



hangot kell kiadnia. Nehezítve: kör közepén takarunk le egy gyereket, 

a hunyó, vagyis a kitaláló becsukja a szemét, az óvónő ölébe hajtja a 

fejét, vagy kimegy a teremből: „Jöhet a cica, megsült a hurka, 12 óra” 

–val behívjuk. 

Körben állunk, egy gyerek a körön kívül fekszik, ő a medve, akinek 

kúsznia kell. A körben állók menetirány szerint haladnak körbe. 

Akihez odaér a mondóka végére a kúszó medve, annak megfogja a 

bokáját, és az lesz a következő medve. Akit megfogtak, mehet a 

mosdóba. 

Kinn voltam a rengeteg erdőn, 

Medvét láttam kúszni a lejtőn, 

Tíz körömmel másztam a fára, 

Megszökött a medve vacsorája. 

 

További játéklehetőségek:  

- Lufizás közösen: Üsd a lufit a levegőbe, vigyázz, le ne essen 

- Célba dobás síkbeli hóembercélpontra, vagy (összekötött) 

karikába (hóember pocak, vagy bohóc karikája, vagy cirkuszi 

karika) papírgalacsinnal vagy kis/nagy (kiscsoport) labdával 

- bújás tűzkarikán át (mint a cirkuszban az állatok) 

- Kötéltáncos: Esernyőt a kézben keresztbe fogva/esernyőt 

kinyitva, egyensúlyozva kell végig menni egy földre fektetett, 

kanyargós kötélen  

- Fejre csapós játék farsangi jelmezekkel (játékleírás lásd testünk 

projekt) 

- Székfoglaló játék: Zenére körbejárják a székeket, ha elhallgat 

a zene, le kell arra ülni, amelyik szék előtt vagy. Mindig eggyel 

kevesebb a szék, mint a gyerek. Aki nem talált helyet, kiesik és 

egy széket elveszünk. Addig megy a játék, míg egy ember 

marad 

- Pingvinek a jégtáblán: Jégen utazó pingvinek vagyunk. Igen 

ám, de a jégtábla olvadni kezd! A játék célja, hogy 

igyekezzenek a gyerekek minél kisebb lepedőn megállni úgy – 

akár csak egy pillanatra is – hogy nem ér le a lábuk. 

- Seprűtáncoltatás: párban (akár saját gyerekkel, családi tánc 

alkalmával), a zene indítására rövid tánc után tovább kell adni 

a seprűt. Amelyik párosnál van a seprű, a zene leállításakor, az 

a páros kiáll és drukkol a többieknek, vagy mehet a mosdóba, 

majd öltözni udvari felszerelésbe. 



- Labda körbe járatása – törökülésben a jobbra mellettünk ülőnek 

(Érintsd meg a tőled jobbra ülő fejét, és abba az irányba add 

tovább a labdát!) – nem jelmezben játsszuk 

- Két/három labda körbe járatása, csináljuk úgy, hogy utolérjék 

egymást.-nem jelmezben játsszuk 

- Nagyobbakkal fánk (kivágott kör alakú sárga karton/ tányér) 

tovább adása, úgy, hogy csipesszel kell megfogni, és átadni a 

másiknak. 

- Labdák gurítása egymásnak az asztalon, cél, hogy ne essen le a 

földre a labda, többen, több labdával is játszhatják egyszerre.  

- Labda gurítása a társnak az asztalon, cél, hogy a labdát egy kis 

dobozzal elkapja az, akinek gurítják. Lehet többen is, több 

labdával is játszani, vagy az elkapó kaphat, tarthat több dobozt 

is. 

 

Értékelés kiemelt szempontjai: figyelem, pontos végrehajtást, 

gyorsaság, reakciógyorsaság, aktivitás 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

 Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

 

 

 

 

 

 

Milyen évszak, milyen hónap van?  

 

Február 2. Népi megfigyelés: Ezen a napon kibújik a medve a 

barlangjából, és ha napos az idő, a medve meglátja az árnyékát, 

megijed tőle, és visszabújik. Ha visszabújik, még 40 napig télies lesz 

az időjárás. Ha viszont ezen a napon nem süt a nap, és zord az időjárás, 

akkor a medve kint marad, és ez azt jelenti, hogy rövid lesz a tél.  

Felhasznált irodalom: 

https://bolt.anyameselj.hu/tartalmas-idotoltes-gyermekeddel/macko-

het-1-nap-macko-suti 

letöltés dátuma: 2023.02.05. 

 

Beszélgetés a medvéről képek, plüss medvék segítségével. 

Mit tudunk a medvéről? 

Európában, Ázsiában, Észak-Amerikában is megtalálható.  

Bundájának színe alfajonként változó, feketésbarnától a 

sárgásbarnáig, de lehet akár szürke is. Nagy testű, hatalmas erejű 

állat. 

Testtömeg: 200-350 kg,  

Élettartam: 30 év  

A barnamedve mindenevő, különböző bogyókat, diókat, hajtásokat és 

egyéb növényi részeket fogyaszt, de kisebb állatokat, dögöt, 

 

about:blank
about:blank


 

 

rovarokat, mézet és néha háziállatokat is eszik.  

Télen félálomban alszik barlangjában. 

 

Dobj a dobókockával, helyezz csipesszel egy pompont arra a számra, 

amit dobtál, vagy tegyél a számra annyi apró termést, ahány pötty 

van a dobókockád felfelé álló részén. Mutasd meg, hogy rajtad hol 

van az a testrész, amit a dobókocka jelöl a medvén! Nevezd meg azt 

a testrészed!  

Keresd meg a dobókocka pöttyeinek megfelelő számképet a 

számkártyák között! 

 

Mi változott meg? játék a kirakott medve képekkel 

 

Ismerd föl! Kép jellemzőinek leírása alapján képfelismerés. Mesélek 

a képekről, találd ki, melyikről van szó! 

Megbeszéljük, miért kötődik a farsanghoz vagy a téltemetéshez. 

 

Bartos Erika: hónapok c. vers második versszakának megtanulásával 

a február hónap tudatosítása: Februári jelmezbálban táncolhatsz a 

maskarádban! 

 

Finommotorika (fekete kartonra rajzolt medve, állarc kirakása 

gombokból /korongokból) 

Arcjáték – mimika Mutasd arcodon! Játék a lufikkal – érzelmek, 

arctorna, anyanyelvi játék, magánhangzók gyakorlása: 

 

Farsangkor felvehetünk szomorú és vidám állarcot is! A lufik is 

megrendezték farsangjukat! Hoztam Nektek kis kártyákat, ti találjátok 

ki, milyen arcot vágnak! Mindig más gyermek húzhat a kártyák közül, 

és mutathatja arcán, amit lát. Ti utánozzátok, majd nevezzétek meg az 

érzelmet, szerintetek, milyen arcot vágott (Jelentkezzen az, aki tudja)? 

 

Majd játék a lufikkal (lásd anyanyelvi játékok) 

Farsangon sok mindenkinek öltözhetünk, minden figurában van 

valami különlegesség, valami jó tulajdonság. Fedezzük fel ezeket 

egymásban!   

A jelmezbe öltözött gyerekek bemutatása, bemutatkozása, 

megtapsolása. 

Beszélgető körben megbeszéljük, mindenki figyeljen napközben a 

másikra, és, ha észrevesz valamit, amiért gratulálni tudna neki, el 

tudná ismerni, meg tudná dicsérni, azt jegyezze meg! Persze az is jó, 

ha rögtön kifejezed annak a gyereknek a gratulációd! Ha már most 

tudsz valakinek gratulálni, tedd fel a kezedet, és mondhatod! 



(Mondok példákat: gratulálhatsz a társadnak, ha segített a másiknak, 

ha játszott valakivel, ha valami neked tetszőt alkotott, ha szépen 

pihent, ha szépen ebédelt, ha ügyesen tornázott, ügyesen töltött a 

kancsóból, gyorsan elpakolt… Hangsúlyozom, hogy itt a társuk 

cselekedetét dicsérjék, ne azt, hogy pl. valakinek szép a ruhája. 

Megbeszéljük, hogy legyenek mostantól nagyon szemfülesek, és 

figyeljenek arra, miért lehetne gratulálni a másiknak, legalább egy 

dolgot jegyezzenek meg, ami jót egy másik gyerek csinált, ezeket a 

holnapi beszélgető körben mindenki elmondhatja. 

„Szeretnék gratulálni/elismerést adni X-nek, amiért (ezt vagy azt 

csinálta) – Aki épp beszél, az megkap egy bohócot/tárgyat, és tovább 

adhatja a következő jelentkezőnek. 

Nagycsoportosokkal iskola előkészítő: 

Játék a bohócos hali-gali játékkal (azonosságok-különbözőségek 

megfigyelése, reakcióképesség, figyelem) 

Mágneses bohóc készítés mágneses síkidomokkal fémtáblán/  Bohóc 

(vagy esetleg más farsangi figura) kirakása matematikai síkidom 

készletből. Körbe is lehet rajzolni majd kiszínezni. Megnevezzük a 

síkidomokat. 

Mágneses bohóc arcának kirakása nyitott majd bekötött szemmel.  

Dekoráció készítés 

Pappírlánc készítése kapcsán: A gyermekek elé rakok több féle 

papírcsíkot: Melyik a hosszabb, rövidebb, melyik a keskenyebb? 

Miből tudod megállapítani? (összemérés) Válaszd ki, melyikkel 

szeretnél dolgozni. 

Hány láncszemből áll a láncod? (számlálás) 

 

boszorkánylépcső készítés kapcsán: válassz két ugyanakkora színű 

papírszalagot (szükség esetén mérd össze, vágd le a fölösleget) 

Hajtsd az egyik csíkot, mindig a másikkal keresztbe, figyelj arra, 

hogy a két papírszél egymásra illeszkedjen, ugyan ott fusson! 

 

Ismerkedés a Farsangi időszakkal, hagyományokkal, szokásokkal 

(fánk készítés – ha lehet) 

Milyen hónap van most? Február. 

Milyen időszak van most? Farsangi. 

Mettől meddig tart minden évben a Farsang? Vízkereszttől, vagyis a 

3 királyok ünnepétől húshagyó keddig. 

 

Csendkör: Málna Maci jelez, hogy vendége van a tarisznyában. 

Málna maci mondja: Azt mondta, hogy csak akkor mer előjönni, ha 



csend van, és, hogy nem árulja el a nevét, azt viszont elárulja, hogy 

vele szokták jelképezni a vidámságot. Amikor előjön, ezt a verset 

mondom: 

Szepesi Attila: A bohóc 

Vidám legény a bohóc, 

piros haja csupa kóc, 

idelép, odalép, 

a zubbonya búzakék.  

Lengő inge pepita, 

lobog rajta pántlika. 

Viháncol, nótázik, 

karikákkal mókázik.  

Csupa fintor, csupa folt, 

csupa masli, csupa gomb, 

csupa csengő, csupa szín, 

csupa csuda karmazsin. (karmazsin jelentése: sötétvörös) 

https://www.facebook.com/anyababatanya/posts/1417835031788154/ 

itt meghallgatható: 

https://m.zeneszoveg.hu/m_dalszoveg/99044/halasz-judit/a-bohoc-

zeneszoveg.html 

Letöltés dátuma: 2023.02.05. 

 

A bohóc mondja: Szívesen megismernélek Benneteket, körbejárnék 

köztetek, de csak akkor merek, ha teljes csönd van! Ha zaj van, 

rögtön visszaugrom a biztonságos tarisznyába! Meg is simogathattok, 

súghattok is valamit a fülembe! 

  

„A farsang a vigasság, a mulatság időszaka. Január elejétől, 

vízkereszttől február közepéig, hamvazószerdáig tartó folyamatos 

ünneplés, móka, tánc. A hagyomány szerint a tél és a tavasz 

küzdelmének ünnepe ez. Az egyik legismertebb farsangi szokás, az 

álarcosbál is ennek kapcsán alakult ki. Régen az emberek jelképes 

temetést rendezte a tél számára, hogy ezzel is segítsék a tavasz 

eljövetelét. Ilyenkor álarcot öltöttek, és jelmezbe bújtak.” (Molnár-

Kovács Emese és Ferencz Edit: Medvecukor farsangol) 

 

Jelmezes felvonulás 

Farsangkor sokat szoktak enni (pl. fánkot, csokoládét, nagyböjtben 

valaki le is mond a csokoládéról).  

Figyelemkoncentráció: csoko-csoko-lá-lá, csoko-csoko-dé-dé, csoko-

lá, csoko-dé, csoko-lá-dé! mondogatásával (lásd anyanyelvi játékok) 

Milyen édesség van még, ami gömb alakú? Kiugrott a gombóc c. játék  

 

about:blank
about:blank
about:blank


Verselés, mesélés 

 anyanyelvi játékok 

 beszélgető kör 

 drámajátékok  

Eléneklem: Weöres Sándor: A medve töprengése c. vers 

megzenésített változatát 

 

Jön a tavasz, megy a tél,  

Barna medve üldögél:  

- Kibújás vagy bebújás?  

Ez a gondom óriás!  

 

Ha kibújok, vacogok,  

Ha bebújok, hortyogok:  

Ha kibújok, jó eszem,  

Ha bebújok, éhezem.  

 

Barlangból kinézzek-e?  

Fák közt szétfürkésszek-e?  

Lesz-e málnak, odu-méz?  

Ez a kérdés de nehéz! 

 

Medve tappancs körbe rajzoló-légzőgyakorlat: Nyújtsd ki 

mutatóujjadat azon a kezeden, amivel rajzolni szoktál! Tárd szét az 

ujjaidat a másik kezeden! Rajzold körbe ezt a kezedet levegőben az 

ügyessebbik kezeden lévő mutatóujjaddal! 

Miután háromszor körbe rajzoltuk a tenyerünket, akkor, amikor az 

ujjunk egyik oldalát rajzoljuk, egy jó nagy levegőt veszünk, 

beszívjuk a levegőt, az ujjunk hegyén megállunk, bent tartjuk a 

levegőt, és az ujjunk másik oldalán kifújjuk a levegőt. Ezt 

megcsináljuk mindegyik ujjunknál! (Légző, nyugtat, koncentrációt 

elősegítő gyakorlat Sárosdi Virágtól ) 

 

Medve Mese csellóval (Gryllus Vilmos meséje) 

 

Bartos Erika: hónapok c. vers második versszakának megtanulásával 

a február hónap tudatosítása: 

 

A farsang a tél temetése, a tavasz eljöttének ünnepe. A téltemetés 

hagyományának elmesélése: A szalmabáb, a tél, a rossz, a baj, 

betegség, bánat, sötétség jelképe, ezért vesznie kell. Mikor 

felöltöztetjük, ráaggatjuk bajainkat, és elégetjük, vagy elúsztatjuk 

azokat a bábbal együtt.  

Szomorúságaink, rossz dolgok felsorolása, megosztása 

 

szalmabáb égetés, télűzés az óvoda parkolójában 

 

Feladatlapok:  

Értékelés kiemelt szempontjai: figyelem, koncentráció, aktivitás, 

témához kapcsolódó, adekvát válaszadás, pontos végrehajtás, 

feladatértés, kitartás, türelem 



Februári jelmezbálban táncolhatsz a maskarádban! 

https://daloklanyomnak.blogspot.com/2016/02/bartos-erika-

honapok.html 

Letöltés dátuma: 2023.01.15. 

 

Hermann Marika: A farsang 1. versszak 

Dudával és berregéssel, 

Telet űzünk víg zenével. 

Beöltözünk maskarába, 

Elmegyünk a maszkabálba. 

 

 

Szepesi Attila: A bohóc 

Vidám legény a bohóc, 

piros haja csupa kóc, 

idelép, odalép, 

a zubbonya búzakék.  

Lengő inge pepita, 

lobog rajta pántlika. 

Viháncol, nótázik, 

karikákkal mókázik.  

Csupa fintor, csupa folt, 

csupa masli, csupa gomb, 

csupa csengő, csupa szín, 

csupa csuda karmazsin.  

https://www.facebook.com/anyababatanya/posts/141783503178815

4/ 
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Komáromi János: kisze, kisze részletek (1. és 3. versszak) 

kisze, kisze szalmából  

perzselődj a lángoktól  

vörös táncban hamvadj el  

nekünk most már tavasz kell….  

 

kisze, kisze tél hava  

jégszakállú, menj haza  

dideregtünk eleget 

vártuk már a meleget. 

Anyanyelvi játékok: 

 Találós kérdések 

Kirakok képeket, melyek farsanggal kapcsolatos témákat ábrázolnak  

Robotnyelven (szótagolva) mondok valamit a kirakott képek közül a 

gyerekeknek ki kell találniuk, mit mondtam.  

Kiscsoport 

Varázsnyelven (csak magánhangzókat mondva) mondom a kirakott 

képeket. 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 képek közül.- Középső, 

Nagycsoport 

A szavak hangjait mondom külön-külön megszólaltatva, a 

gyerekeknek ki kell találniuk, melyik szóra gondoltam, a kirakott 

képek segítségével. - középső, nagycsoport 

 

Farsangkor sok színbe öltözünk: 

Az mehet a mosdóba, akinek a ruháján… szín van.(kiscsoport)  

Középsősök, nagycsoportosok úgy mehetnek ki a mosdóba, ha 

megfejtik a megoldást: 

Én most robotnak öltözöm, szótagolva mondom a szavakat, mehet a 

mosdóba, aki kitalálja, mit mondok. 



Vagy: az mehet a mosdóba, aki kitalálja, melyik szót (pl. kinek a 

nevét) mondtam varázsnyelven (csak magánhangzókkal) 

vagy: csak a gyerekek nevében szereplő hangokat mondom 

egymástól elválasztva: pl: zsö ó fö i (Zsófi) 

Vagy: Farsangkor sokat bohóckodunk: Ha a testem előtt keresztbe 

rakom a kezem, az ellentétjét mondd annak a szónak, amit mondok, 

ha a vállamra teszem, ismételd meg ugyan azt a szót. (szabályjáték 

is) 

Vagy: a varázsló elvarázsolta a neveitek elejét/végét. A neveteknek 

csak az elejét, végét, vagy a közepét mondom, ki ismeri föl, kiről 

van szó? (A kisebbeknek a nevek elejét mondom, a középsősöknek, 

nagycsoportosoknak a nevek végét vagy közepét is.) 

 

Anyanyelvi játék, figyelemkoncentráció (BTMN-es gyermekeknek 

is jó gyakorlat): 

csoko-csoko-lá-lá, csoko-csoko-dé-dé, csoko-lá, csoko-dé, csoko-lá-

dé! 

tititititátátititititátátiti     tá    titi    tá     titi     tá tá 

csoko –ökölbe szorított kézrázás kétszer 

csoko: ökölbe szorított kézrázás kétszer 

-lá-lá, kifeszített tenyér kifelé tartása, kétszer mozgatással 

csoko-ökölbe szorított kézrázás kétszer 

csoko ökölbe szorított kézrázás kétszer 

-dé-dé, kifeszített tenyér magam felé tartása, kétszer mozgatással 

csoko-ökölbe szorított kézrázás kétszer 

lá, Kifeszített tenyér kifelé tartás 

csoko-ökölbe szorított kézrázás kétszer 

dé, Kifeszített tenyér magam felé tartása tartás 

csoko-ökölbe szorított kézrázás kétszer 

-lá Kifeszített tenyér kifelé tartás 

-dé! Kifeszített tenyér magam felé tartása tartás 

A játékot lehet más (nagy)mozgásokkal is játszani, pl. hogy a 

ritmusnak megfelelően rugózunk guggolásban, vagy állásban a 

„csoko”.nál, és felállva feszítjük a megfelelő irányokba karjainkat. 

 

 

Arcjáték – mimika Mutasd arcodon! Játék a lufikkal – érzelmek, 

arctorna, anyanyelvi játék, magánhangzók gyakorlása:  

 

Előveszek 3 lufit: 

Egyikre mosolygós fej 

Másikra szomorú fej 

Harmadikra csodálkozó fej 

van rajzolva. 

Ki tudod fejezni örömöd úgy, hogy nem adsz ki hozzá hangot? 

Igen, mosollyal. Felmutatom a mosolygós lufit. A nevetésnél már 

hangot is adsz ki. Próbáld az „í” hangot kimondani, közben hogy 



álla szád? Úgy, mint, amikor mosolyogsz. (Lent van a talajon a 

kezem, egyre magasabbra emelem, egyre hangosabban mondd ki az 

„i” hangot. Amikor lefelé engedem a karom, egyre jobban halkulj 

el.) 

Felmutatom a csodálkozós lufit. Milyen hangot adsz ki, ha 

csodálkozol? „o”;(Lent van a talajon a kezem, egyre magasabbra 

emelem, egyre hangosabban mondd ki a hangot. Amikor lefelé 

engedem a karom, egyre jobban halkulj el.) 

Felmutatom a szomorú lufit. Milyen hangot adsz ki, amikor sírsz, 

szomorú vagy?  „Ö” (Lent van a talajon a kezem, egyre magasabbra 

emelem, egyre hangosabban mondd ki a hangot. Amikor lefelé 

engedem a karom, egyre jobban halkulj el.) 

A lufikat váltogatva mutatom fel, a és a lufik felemelésénél 

gyerekeknek olyan arcot kell vágniuk, azt a hangot kell kiadniuk, 

amit az előzőkben megbeszéltünk. 

Majd lufizunk oly módon, hogy egymásnak kell ütni a lufikat 

szabadon, amikor hozzáér valaki egy lufihoz, azt a hangot kell 

kiadni, mint, amit a lufira rajzolt fejen lát. Akinél leesik a lufi, az a 

gyerek, mehet a mosdóba. Először csak egy fajta érzelmet jelölő  

lufival játsszuk, majd fokozatosan dobjuk be a többit. 

Felhasznált irodalom: Mesezene zenezörej tanfolyam, könyv 

 

Értékelés kiemelt szempontjai: figyelem, aktivitás, hang-, 

szófelismerés, pontos szövegmondás, kitartás 

15 macis vers: www.m.nagyszuloklapja.hu/mondokak-versek 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 https://pin.it/5SvoY5R  
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https://pin.it/NePHNUD   

https://pin.it/1LjlDQE    

 

Farsangi dekoráció: papírlánc készítés, boszorkánylépcső készítés  

Közös kiszebáb készítés 

Álarcok készítése 

Finommotorika: gombozás, gyurmázás 

Bartos Erika: Hónapok c. vers második versszakához egyik 

nagycsoportos rajzolhat képet 

 

Ballagó nagycsoportosok:  

- szővik a tarisznyájukat 

- fonják a pántját 

 

Értékelés kiemelt szempontjai: téma kidolgozása, kreativitás, 

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

feladatértés. 
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Mozgás 

a 

mindennapos 

testmozgás 

játékai, 

feladatai 

 

Farkinca fogó 

Szoborjáték: Maskarások, jelmezesek állj! 

Asztalon táncolás 

Szabad tánc 

Érintsd össze! 

Fel/le akadálypálya 

Kerek karikák, mint fánk begyűjtése (szín, hely szerint) 

Játék a karikákkal (célbadobás, falmászás-szín-fogás párosítás) 

Hullahopp karikán átbújás 

Fejre csapós játék 

Székfoglaló 

„víz”hordó játék 

Zsonglörködés 

Kötélhúzás (Tél-tavasz harca) 

(Udvari) mozgásos játékok: 

Felállás a fa padkára. aktuális mondóka elmondása, miközben az 

egyenletest tapsoljuk, vagy dobbantjuk. Minden elmondás után más-más 

feladatot hajtunk végre a vár körül/fa padkától fa padkáig a mérleghinta 

oldalán. (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: háton fekvés, kar, láb megtartása a levegőben, amíg az 

óvónő 10-ig számol 

- 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 

 

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) 

felemelkedett repülő (fekvés, mellkas emelés, oldalsó középtartás) 

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) 

kis gólya: (egy lábon állás térdet behajlítva) 

palacsinta (gurulás hossztengely irányban a talajon) 

palacsinta (háton fekvés) gombóc (felülve összegömbölyödés)-  

béka,  

kidőlt fa (oldalfekvés),  

bölcső  

 

Fogócska: Fogó a csúszkáló medve, aki a gördeszkán hasalva közlekedik, 

akit elkap, fogó lesz. 

 

dirmeg-dörmög a medve c. mondóka, Bartos Erika: Hónapok 2. 

versszakának mondogatása gimnasztikai elemekkel kísérve 

 

Hány ujja van a medvének? Ugyanannyi mint nekünk? Igen! 

Csiribú, csiribá, átváltoztattuk a mi kezünket, medve manccsá! 

A medve erősíteni szeretné a mancsát! Nyújtsd ki a karjaidat!  

 

Tenyér ökölbe zárása, majd széttárása:  

− Mindkét kézzel egyszerre 

− felváltva 

 

Zárd ökölbe tenyered, majd tárd szét ujjaid, nyisd ki a tenyered.  

Most felváltva zárjuk, nyissuk a tenyerünk a két kezünkön, amikor a bal 

kezünk ökölbe van szorítva, a jobb tenyerünk nyitva van, majd fordítva!  

 



Mindkét kar előre nyújtása, kéz tenyérrel lefelé néz, majd, mindkét 

kezünket megforgatjuk, hogy felfelé nézzen a tenyerünk. Tenyér fel, 

tenyér le-ezt cserélgetjük háromszor, négyszer. 

 Majd egyik tenyerünket felfelé fordítjuk, másikat lefelé, és csere 

négyszer. 

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

felül 

Kulcsold össze a kezed, kergetőzni fognak az ujjaink: kerülje meg 

egymást mindig a 2 szemben lévő ujj. 

 

Tartsd összekulcsolva a kezed, harcolni fognak ujjaink. Nyomd egymás 

felé a szemben lévő ujjaidat! 

 

Medvejárásban menj: Törzshajlítás, nyújtott térd, kar lefelé lóg, minden 

lépésnél érinti a kéz a talajt, popsi a magasban. 

 

Négykézláb járásban menj ki a mosdóba 

 

Bújás alagúton keresztül 

 

Gimnasztika karikával 

Színe karika felakasztása a megfelelő színű mászófal kapaszkodóra. 

 

jógakártyák: a pózok helyes végrehajtásának begyakorlására.  

Ha már jól bevésődött néhány póz a gyermek mozgás repertoárjába, 

akkor játszhatunk úgy is, hogy a néhány széket/karikát körbe rakunk, 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. 

 

 

Értékelés kiemelt szempontjai: figyelem, pontos végrehajtást, gyorsaság, 

reakciógyorsaság, aktivitás. 

 

 

 

 

 



Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Brumm, brumm Brunó dal csárdás tánclépésekkel, a kör közepén táncoló pár, a 

dal ismétlésénél újra választhat párt magának. Egyre többen lesznek középen. A 

Körben állók is csárdást lépve táncolnak. 

 

Mackó,mackó ugorjál (óvónői bemutatás után egy-egy gyermek irányíthat, hogy 

körben állva be vagy ki kell ugrani.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nrf8_aP_YPw 

Letöltés dátuma: 2023.02.05. 

 

Mondókák:  

„Medve, medve bújj elő, elmúlt gyertyaszentelő 

Gyere velünk farsangolni, bolond bálba kolompolni.” 

 

Kinn voltam a rengeteg erdőn, 

Medvét láttam kúszni a lejtőn, 

Tíz körömmel másztam a fára, 

Megszökött a medve vacsorája. 

 

Értékelés kiemelt szempontjai: Helyes végrehajtás, együttműködés, lelkes 

éneklés, közreműködés, pontos szövegmondás, tiszta dallam, megfelelő hangerő, 

egyenletes lüktetés átvétele, pontos ritmus, reakciógyorsaság, figyelem, 

feladatértés. 

 

Dirmeg, dörmög a medve 

Nincsen neki jó kedve 

Alhatnék mert hideg van 

Jó lesz benn a barlangban. 

 

Szita, szita péntek, 

Vége van a télnek, 

Kikeletet köszönteni 

Jönnek a népek!" 

 

Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák járják a bolondját, 

Dínomdánom, vigalom, nincs a táncra tilalom, 

Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot, 

Takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él.  

 

https://www.facebook.com/ovodaineveles/posts/pfbid0duitVtaZN9yZgyBYw 

XGQ7iHeRs1KGP5cdsi5R51tHPQpBAc1MTnRzrsium3vNTg5l 

 

Sarkadi Sándor: Télkergető  

jer, jer kikelet,  

Seprűzd ki a hideget,  

Ereszd be a meleget,  

Dideregtünk eleget.  
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Itt a farsang áll a bál 

https://www.youtube.com/watch?v=kXjWXk3cKTg 

 
 

Itt a farsang, áll a bál, előre lépés jobb lábbal, sarok letevése a földre,  

majd visszalépés a másik láb mellé, úgy, hogy csak a lábujjal érintjük a talajt- 

kétszer) 

keringőzik a kanál. (előre lépés bal lábbal, sarok letevése a földre,  

majd visszalépés a másik láb mellé úgy, hogy csak a lábujjal érintjük a talajt-

kétszer) 

Csárdást jár a habverő, bokázik a máktörő. (csárdás lépés) 

Dirreg-durrog a mozsár, táncosra vár a mozsár,  

A kávészem int neki, míg az őrlő pergeti.  

Heje-huja, vigalom! Habos fánk a jutalom.  

Mákos patkó, babkávé, értünk van a parádé!  

Zene ovi – Jeles napok (A, a, a a farsangi napokban) 

https://www.youtube.com/watch?v=kXjWXk3cKTg 

Ritmushangszerek rázása, használata az egyenletes lüktetést érzékeltetve. 

 

Az alábbi farsangi dalok a linkre kattintva meghallgathatók, megtanulhatók,  

s a farsangi ünnepségeken közösen énekelhetők: 

https://www.youtube.com/watch?v=xPYu6ffMZ94 

Hipp, hopp farsang… 

A farsangi napokba… 

Fassang, fassang… 

Majd úgy fogunk táncolni… 

Hajtsátok ki farsangot… 

(Télkergető – Szvorák Katalin és a Monarchia Zenekar (Hungaroton) 

Szvorák Katalin - Hipp, hopp; Farsangi napokba; Fassang;  

Majd úgy fogunk táncolni; Hajtsátok ki 
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ártány: disznó 

A dallamvonalat követjük mozgással,  térdroggyantással. 

https://www.operencia.com/hipp-hopp-farsang/ 

Letöltés dátuma: 2023.02.05. 

 

Haj ki kisze (dal) 

Haj ki kisze, hajj,  

Gyüj be sódar gömböce!  

Kivisszük a betegséget,  

Behozzuk az egészséget!  

Haj ki kisze, haj,  

Gyüj be sódar gömböce!  

 

Zenehallgatás: 

Cselló hangszer bemutatása 

Medve mese csellóval (Gryllus Vilmos) 

Weöres Sándor: A medve töprengése c. vers megzenésített változatának 
eléneklése 

 

Tamkó-Sirató Károly: Málna c vers megzenésítés: Gryllus Vilmos: csellón 

kísérve 

Nem tudja a bálna, 

milyen jó a málna  

Ha tudná a bálna 

Milyen jó a málna 

csak málnát zabálna. 

https://mese.tv/gryllus-vilmos/malna.html 

 

Források:  

Hógolyózás a teremben (közben gyakoroljuk a téli öltözködést): Hermann Marika: Hacuka 

tánc című játéka alapján:  

https://www.anyameselj.hu/dvn/szilveszert-

ovodasokkal.pdf?utm_source=ListaMester&utm_medium=email&utm_content=52-

+h%C3%A9t-+december-+szilveszter&utm_campaign=%C3%96sszes%C3%ADtett-

%C3%9AJ-7v%C3%A9gi-GDPR-Komp&utm_date=2022-12-30+11%3A56%3A14 

Letöltés dátuma: 2022.12.30. 
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 https://pin.it/2M7e1CS  

2023.02.02 
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https://pin.it/2q8qkeF 

2023.02.02 
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