
         

                           A projekt címe: 

Piros, fehér, zöld, nemzeti ünnepünk: Március 15.  

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2023.március 06. -15. 

A projekt tervezett indító élménye: Séta a faluban található 

emlékművekhez. 

A projekt várható lezáró élménye: Általunk készített kövek és zászlók 

elhelyezése. Óvoda szintű kiállítás, szereplés a Barackfa csoportban. 

Csata jelenet, és a lányoknak tánc. 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink: A nemzeti ünnepünkhöz való pozitív 

viszonyulás fejlesztése. A hazaszeretet csíráinak élesztgetése. Erkölcsi, közösségi érzelmek 

fejlesztése az együtt tevékenykedések folyamán. Tudják, hogy melyik országban élünk, magyarok 

vagyunk. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Figyelem, emlékezet, együttműködési 

képességek, szókincsbővítés, kézügyesség fejlesztése. 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

• Magyar zászló készítése. 

• A tevékenységek utáni rendrakás. 

• Asztalok letörlése, morzsák felseprése naposi feladat 

• Felelősök kiválasztása villany, víz, rend 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

• Magyarország térkép kirakása. /Puzzel/ 

• Víz őselemek /Duna, Tisza, Balaton elterülése a térképen. 

• Vár, erőd építése 

• Szabad lovacskázás. 



  

 

Nemzeti színű tulipán mező 

 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

 

• Beszélgetés régi kor hőseiről, huszárokról, költőkről, az egyszerű 

népről. 

• Őrtorony építés fakockákból / magasabb-alacsonyabb/ 

• Sorozatok kirakása/ piros, fehér, zöld/ Játékeszközök válogatása 

szín szerint. Számosságuk megállapítása. 

• Mit jelent a három szín? Piros-erő, fehér-hűség, zöld-remény./ A 

nemzeti színek tudatosítása a gyermekekben./ 

 

 

 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

 

• Weöres Sándor: Megy az úton a katona. 

• Petőfi Sándor: Talpra magyar 



• drámajátékok  • Tordon Ákos: Mézeskalács huszár 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Csákó és párta hajtogatása, díszítése, festése. 

• Magyar zászló festése.  

• Huszár síkbáb készítése 

• Kokárda készítése tenyérnyomattal. 

• Nemzeti színű spatulavirág 

• Lovacska papírból és fonálból 

• Mozaik huszár 

• Kemény kartonból kard készítése 

• Szívószálból nemzeti színű karkötő készítése 

     

    

 

       



 

 

Egészségfejlesztő 

testmozgás 

• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

• Páros vagy egyéni lovacskázás /futó játék járással váltakozva/ 

• Köbe járás, séta, járás meghatározott útvonalon lovacskával a 

lábak között.  

• Az udvaron gurulunk mint ez gömbölyű alma, ezután mint egy 

nyújtózkodó hernyó. 

• A kertben, ha van fa meghódíthatják /30cm-150 cm az első 

gallyig/   

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

 

• Koszorú, koszorú… 

• Aki nem lép egyszere…. 

• Zenehallhatás: Cseh Tamás: Katonadalok 

• A jó lovas katonának….. 

• Gábor Áron rézágyúja…… 

• Jól van dolga …. 

• Tavaszi szél…. 

• Kossuth Lajos azt üzente… 

• Kf: Egyenletes lüktetés érzékeltetése, dob cintányér 

használatával. 



    


