
Tehetséggondozó projekt tervezet 

Projekt megnevezése: Komplex tevékenységterv Petőfi Sándor: János vitéz című verses meséjének feldolgozásához 

János vitéz 

(A projektben felhasznált képek letöltési ideje 2023.02.20.) 

Projekt alcíme Én, az előadó művész! 

A projekt alkotója Horváth- Meszes Bettina 

Tehetségterület Kiemelkedő teljesítmény az előadóművészet területein, például színészi játék, nonverbális kommunikáció, tánc és ritmusérzék,  

érzelemkifejezés zenére illetve vizuális alkotás területén. 

Ajánlott 

korosztály 
Osztatlan életkorú óvodai csoport (elsősorban 5-7 éves korú gyerekek számára). Kisebbek bekapcsolódása érdeklődés és fejlettség 

szerint önkéntesen, rugalmasan. 

 

Létszám Maximum 30 fő- Tevékenységtől függően mikro-csoportos, kötetlen, párhuzamosan szervezett tevékenységek és az egész csoport 

számára kiemelten támogatott óvodapedagógus által irányított tevékenységek 

 

Időszak Egy hetet felölelő, március 15-éhez kapcsolható tavaszi projekt tervezet  

Tevékenység 

témája 

A János vitéz című elbeszélő költemény feldolgozása 

 
 https://www.antikvarium.hu/konyv/petofi-sandor-janos-vitez-508437-0 

 

A projekt 

előzménye és a 

 2023. január 1-jén ünnepeltük Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját 

 Idén a Levendula csoport képviseli a Kispatak Óvodát a Március 15-én megrendezésre kerülő ünnepségen 

https://www.antikvarium.hu/konyv/petofi-sandor-janos-vitez-508437-0


témaválasztás 

indoklása 

 A János vitéz a magyar irodalom kiemelkedő alkotása. Ezt a mesei elemekkel átszőtt, élményekben gazdag elbeszélő költeményt 

az óvodás korosztályhoz igazodó tevékenységeken, játékokon, alkotásokon keresztül izgalmasan lehet feldolgozni a történet öt 

fordulópontját követve. 

 Vizuális segítséget nyújtunk a mese feldolgozásához a csoportszobában és a folyosón elhelyezett dekoráción keresztül is, mely 

bemutatja a történet főbb helyszíneit. 
 

 
 

 Látogatás a Magyar Nemzeti Galériába, ahol a gyerekek a projektben jelölt műalkotásokat élőben megtekinthették. (A 

Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban című festményről a gyerekek gondolták, hogy az ott látható fehér ruhás alakok 

Tündérországba táncolnak át, éppen ezért a projekt kihagyhatatlan része lett)  

 Közös könyvtárlátogatás során kiválasztottunk néhány történelmi képeskönyvet, várakról, lovagokról melyekből kiállítást 

szerveztünk, a könyvek nézegetése segíti a gyerekeknek a huszárok, a katonák, a csaták világának megismerését. 
 



 
 Verses történetek mesélése (pl. Öreg néne őzikéje, Sün Balázs), ismerkedés a rímes- ritmikus szövegekkel. 

 A történet megismerése szakaszonként történik a projektet megelőző hét során (beszélgető kör mesével lezárva illetve csendes 

pihenő előtt/ létszámtól függően). 

 

Projekt lezárása  A Nagykovácsi Általános Iskola tornatermében tartott ünnepségen az öt fordulópont alapján koreografált táncelőadás 

bemutatása, fényfestéssel kísérve. (János Vitéz diafilm vetítése a háttérben) 

 Hétfő Kedd Szerda csütörtök Péntek 

Téma 

megjelölése a 

történet 

fordulópontjai 

alapján 

Juhász nap 

(Jancsi és Iluska szerelme 

és elválása, nyáj, mostoha) 

 

Katona nap 

(Jancsi beáll katonának) 
Országok napja 

(Kukorica Jancsiból 

János vitéz válik 

Franciaországban) 

Meseország napja 

(Mesei motívumok: 

Óperenciás tenger, 

óriások, griffmadár, 

sárkánykígyó) 

Tündérország napja 

(Tavirózsa) 

 

Párhuzamosan 

szervezett 

felkínált, 

kötetlen, 

kiegészítő 

tevékenységek 

 Pattogatott 

kukoricából/fonal-

ból/vattából bárány 

készítés 

 Szívószál 

segítségével 

kukorica szemek 

 Katonák és 

huszárok festése 

 Huszárlovak 

készítése 

 ölbéli 

lovagoltatók a 

kisebbeknek 

 Várépítés 

szivacs 

elemekből 

 Piros-fehér-

zöld 

gyurmából 

kreatív 

alkotások 

 Dixit kártyák 

nézegetése- 

címadás, 

történetmesélés 

illetve a kártyák 

válogatása 

hangulatuk 

 Tavirózsa 

készítése 

hajtogatással 

 
https://kasmiranyo.blog.hu/2017

/03/19/most_megtudhatod_hogy

an_varazsolhatsz_nyilo_tavirozs
at_par_lepesben 

 

https://kasmiranyo.blog.hu/2017/03/19/most_megtudhatod_hogyan_varazsolhatsz_nyilo_tavirozsat_par_lepesben
https://kasmiranyo.blog.hu/2017/03/19/most_megtudhatod_hogyan_varazsolhatsz_nyilo_tavirozsat_par_lepesben
https://kasmiranyo.blog.hu/2017/03/19/most_megtudhatod_hogyan_varazsolhatsz_nyilo_tavirozsat_par_lepesben
https://kasmiranyo.blog.hu/2017/03/19/most_megtudhatod_hogyan_varazsolhatsz_nyilo_tavirozsat_par_lepesben


bárány alakzatba 

rendezése  

 Morzsolt 

kukoricában 

elrejtett tárgyak 

keresése 

 Nemezelés 
 

 
 

Így lovagolnak a hölgyek 

(lassan váltott térddel), 

az urak gyorsabban 

mennek (gyorsabban 

váltott térddel), a 

parasztok így döcögnek 

(nagyon lassan váltott 

térddel), a huszárok így 

repülnek (gyorsan 

mindkét térd emelésével 

egyszerre)… 

 Katonás 

terepasztal 

készítése  

 
https://hu.pinterest.com/pin/65661082

0693783555/ 

 Mátrix játék 

piros-fehér-

zöld pompom-

mal 

 kokárda 

készítés 

 

 

alapján (valós 

vagy tündéres) 

 

 
 

 Illusztráció 

készítése  

A kedvenc részem a 

János vitézből! címmel 

 
http://www.kogart.hu/alkotas/pereli

-zsuzsa/janos-vitez-illusztracio-vi 
 

 

 

 

 

 
 

 Verselés közösen 

(János vitéz első és 

második versszakának 

előadása) 

 

„Tüzesen süt le a nyári 

nap sugára 

Az ég tetejéről a 

juhászbojtárra. 

Fölösleges dolog sütnie 

oly nagyon, 

A juhásznak úgyis nagy 

melege vagyon. 

 

Szerelem tüze ég fiatal 

szivében, 

Ugy legelteti a nyájt a 

faluvégen. 

Faluvégen nyája mig 

szerte legelész, 

Ő addig subáján a fűben 

heverész.” 

 
https://mek.oszk.hu/01000/01010/010

10.htm 

https://hu.pinterest.com/pin/656610820693783555/
https://hu.pinterest.com/pin/656610820693783555/
http://www.kogart.hu/alkotas/pereli-zsuzsa/janos-vitez-illusztracio-vi
http://www.kogart.hu/alkotas/pereli-zsuzsa/janos-vitez-illusztracio-vi
https://mek.oszk.hu/01000/01010/01010.htm
https://mek.oszk.hu/01000/01010/01010.htm


 
https://hu.pinterest.com/pin/84443180

36013897/ 

 

 

Szükséges 

eszközök 

pattogtatni való kukorica, 

gyapjú, fém szívószál, 

nemezelő tű, maradék 

hungarocell golyó, 

takarmány kukorica 

maradék fonal, festék, 

ecset, karton, olló, 

ragasztó, játék katonák 

szivacs építőelemek, 

gyurma/ só-liszt 

gyurma, állandó 

pompom készlet, 

maradék színes papír, 

olló, ragasztó 

zsámolyok, önálló 

mászó modulok és 

egyéb tornaszerek 

(kapu építéshez), 

kendők, anyagok 

papír, olló, üvegedény, 

víz 

Ismeretbővítés Anyagismeret (gyapjú) Ismeretszerzés a 

huszárok öltözékéről, 

huszárlovakról 

Földrajzi ismeretek 

(kontinensek, 

országok, zászlók) 

Az illusztráció fogalma, 

képalkotási lehetőségek 

Vízi növények és 

növényrészek 

 

Beszélgető kör tevékenységei 
 

Drámajátékok, 

gyakorlatok 

Ráhangolódás 

Levél érkezése 

Tündérországból  

 (Kukorica Jancsi 

elvesztette az emlékeit 

ezért Iluska kérése, hogy a 

gyerekek kísérjék végig 

Gyakorlatok:  

Ráhangolódás: 

Beszélgetés Kukorica 

Jancsi bolyongásának 

kezdetéről 

 Adj király 

katonát! 

Ráhangolódás 

 

 Beszélgetés, 

Emlékeztek, 

kikkel 

találkozott és 

milyen 

Ráhangolódás 

 Meseország 

kapujának 

elkészítése 

 Megérkezett 

János vitéz 

Ráhangolódás 

 Újabb levél 

érkezik Iluskától, 

melyben 

megköszöni, hogy 

János vitéz 

minden emlékét 

https://hu.pinterest.com/pin/8444318036013897/
https://hu.pinterest.com/pin/8444318036013897/


napról napra a héten János 

vitéz útját, segítsenek neki 

újra rátalálni 

Tündérországra)  

 Közös rajz 

készítése 

Tündérországról. 

Együtt az egész 

csoport készíti a 

képet, vezetett 

kérdésekkel pl.: 

- Mit láthat az, aki 

Tündérországban 

jár? Vajon milyen 

színek laknak 

Tündérországban? 

(a gyermekek 

ötleteiket 

lerajzolhatják a 

középre helyezett 

csomagolópapírra- 

a kész alkotást 

összegezzük, mit 

láthatunk a képen, 

majd egy központi 

helyre függesztjük 

ki)  

 A nagy munka után 

heveredjünk le és 

ugorjunk vissza a 

kezdethez, 

A két csapat tagjai 

egymással szemben 

sorakozva a jól ismert 

szabályokkal játszanak! 

 Erőpróba 

A tornaszőnyegen ketten 

állnak egymással 

szemben és próbálják 

egymást letolni a 

„harcolók” a 

tornaszőnyegről! 

 Huszáros játék 

(székfoglaló)* 

„Menetel a katona, 

mellette ballag a lova, 

fuss katona szaladj- 

tőlünk el ne maradj” 

 Bökdöső 

Minden gyermeknek van 

egy kardja- a mutató ujja, 

mellyel találatot kell 

bevinni társainak hátára, 

aki bökést érzett a hátán 

megfigyelővé válik) 

 Kövesd a vezetőt! 

A gyerekeket 

megnevezve kell mindig 

a vezetőt követni. 

 „Lassan jár a 

szürke ló” * 

Fokozatosan gyorsuló 

futójáték. 

országokban 

járt János 

vitéz? 

Zsiványok háza 

 Tolvaj játék* 

Taljánország 

- harc a hideggel, 

lovukat a hátukra 

veszik* 

India 

- égig érő hegy és 

forróság 

Franciaország* 

- királylány mentés* 

Lezárás 

Ilyen volt János vitéz 

(közös alkotás 

csomagolópapírra) 

 
https://hu.pinterest.com/pin/84443

18036013897/ 

Meseországba 

Vajon milyen fénykép 

készülhet itt?* 

 Útnak indulunk 

Meseországba, 

lemerülünk az 

Óperenciás 

tenger mélyére, 

ahol különleges 

élőlényekkel 

ismerkedünk* 

 Találkozások 

párban* 

(Óriás, griffmadár, 

sárkánykígyó) 

 

 

 

Lezárás 

Ismerkedés a 

Zarándoklás a 

cédrusokhoz 

Libanonban című 

festménnyel. 

Beszélgetés az 

alkotásról. 

Vajon milyen mi 

történik éppen? Hol 

lehet? Milyen az idő 

ezen a helyen? Láttok-e 

állatokat? 

 

sikerült 

feleleveníteni, 

Tündérországban 

hatalmas az öröm, 

sokan táncra is 

perdültek…  

 

János vitéz táncbemutató 

 Jancsi és Iluska 

találkozása, 

elválása 

(kék kendővel, nyájat 

keresve, egymásra 

ripakodva, elfutva) 

 Katonaság 

(táncoljunk katonásan, 

menetelve különböző 

alakzatokat felvéve) 

 Kalandozások 

(lovastánc és 

királylányok tánca, de 

János vitéz szíve csakis 

Iluskáé) 

 Meseország 

(táncolj óriásként, 

szárnyalj griffmadárként) 

 Tavirózsa 

(kis és nagy kör 

egymásba olvadva, 

váltakozva, párban tánc) 

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

wS0WzKMCC0 

https://hu.pinterest.com/pin/8444318036013897/
https://hu.pinterest.com/pin/8444318036013897/
https://www.youtube.com/watch?v=_wS0WzKMCC0
https://www.youtube.com/watch?v=_wS0WzKMCC0


felelevenítjük a 

mese elejét! 

VÁLASZTHATÓ 

JÁTÉKOK 

ÖTLETBÖRZÉJE 

 Bárányos játékok: 

- Babzsák báránykák 

terelgetése 

tornabottal 

(szabadon-cél 

megjelölésével, 

vagy kijelölt pályán 

mozogva) 

- A verses mese 

kezdő jeleneteinek 

dramatizálása  

Lezárás 
A Búsuló juhász (Izsó 

Mikós- MNG) című 

márványszobor 

megfigyelése, beszélgetés 

az alkotásról. A szobor 

mozdulatának, 

mimikájának utánzása 

egyéni megjenítésben, 

szabadon. 

 

 

 Találat a papíron! 

Játék párban, a páros 

egyik tagjánál van a 

zsírktéta mellyel nyomot 

kell hagynia a vele 

szemben álló rajztáblára 

rögzített papírján! 

 Beszélgetés az 

alábbi 

festményekről: 

„5. fejezet: Jancsi 

vándorlása közben egy 

pusztára ér, ahol ebéd 

után megpihen, Iluskáról 

álmodik, de álmát 

megzavarja egy közeledő 

vihar, ezután, amikor 

beesteledik, elindul egy 

sötét erdőbe.” 
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%

A1nos_vit%C3%A9z 

 

 

Lotz Károly- Zivatar a 

pusztán - MNG 

 
https://mng.hu/mutargyak/zivatar-a-

pusztan/ 

 

 
 
https://mng.hu/mutargyak/zarandok

las-a-cedrusokhoz-libanonban/ 

 

A tavaszi szél végül 

visszarepít mindenkit az 

óvodába (különböző 

módokon lehet átmenni 

a kapun pl. kecsesen, 

táncolva, dobogva, 

halkan, libbenve…saját 

ötlettel stb.) 

 

 

 

 

 

Lezárásként tánc 

szabadon 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nos_vit%C3%A9z
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nos_vit%C3%A9z
https://mng.hu/mutargyak/zivatar-a-pusztan/
https://mng.hu/mutargyak/zivatar-a-pusztan/
https://mng.hu/mutargyak/zarandoklas-a-cedrusokhoz-libanonban/
https://mng.hu/mutargyak/zarandoklas-a-cedrusokhoz-libanonban/


  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Izs%C3%

B3_Mikl%C3%B3s_(szobr%C3%A1sz) 

 

 
https://mng.hu/mutargyak/busulo-

juhasz/ 

 

 Beszélgetés a 

juhász bánatáról- 

Kukorica Jancsi 

miért volt bánatos? 

 Szobrász játék 

párban 

 

Munkácsy Mihály- Vihar 

a pusztán 

 
https://mng.hu/mutargyak/vihar-a-

pusztan-i/ 

 

VÁLASZTHATÓ 

JÁTÉKOK 

ÖTLETBÖRZÉJE 
 

 Bújj el a vihar 

elől- Játék a 

vihardobbal és 

esőbottal  
 

 Szabad alkotás és 

kreatív 

gyermektánc- 

Vivaldi, Storm  
https://www.youtube.com/watch?v=N

qAOGduIFbg 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Izs%C3%B3_Mikl%C3%B3s_(szobr%C3%A1sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Izs%C3%B3_Mikl%C3%B3s_(szobr%C3%A1sz)
https://mng.hu/mutargyak/busulo-juhasz/
https://mng.hu/mutargyak/busulo-juhasz/
https://mng.hu/mutargyak/vihar-a-pusztan-i/
https://mng.hu/mutargyak/vihar-a-pusztan-i/
https://www.youtube.com/watch?v=NqAOGduIFbg
https://www.youtube.com/watch?v=NqAOGduIFbg


 

Időtartam 35-40 perc a gyermekek 

figyelmétől függően 

kb. 30 perc a gyerekek 

érdeklődésétől és 

részvételétől függően 

35-40 perc a 

gyermekek 

figyelmétől függően 

30- 40 perc a 

gyermekek figyelmétől 

függően 

 

Szükséges 

Eszközök 

IKT eszköz 

zenehallgatáshoz, kendők, 

kivetített életnagyságú kép 

a Búsuló juhászról 

Tornaszőnyegek, székek, 

rajztáblák, papír, 

zsírkréta, vihardob, 

esőbot  

Kendők, IKT eszköz 

zenehallgatáshoz, 

csomagolópapír, 

ceruzák 

kendők, hangszerek, 

IKT eszköz zene 

lejátszáshoz 

IKT eszköz 

zenehallgatáshoz, kendők 

Matematikai 

tapasztalat 

Irányok és geometriai formák megnevezése és gyakorlása 

Projektet 

gazdagító 

élménylehetőség

ek és 

programajánló 

János vitéz diafilmen  https://www.regiojatek.hu/termek-34783-janos-vitez-diafilm-34101762.html 

Varidance: János vitézelőadás - http://varidance.hu/albums/janos-vitez/ 

Terepasztal készítése katonákkal, lovakkal 

Könyvkiállítás a témához illő könyvekből (történelmi képeskönyvek gyerekeknek, várakról, lovakról, katonákról) 

Kirándulás a közeli Lovastanyára (lovaglás, ismerkedés a lovardával és lóápolással) 

Készítette: Horváth- Meszes Bettina 

Óvoda neve: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

Dátum: 2023.02.20. 

Hétfő- Meselevél Iluskától 

Kedves Levendulások! 

Tündérországban nagy szomorúság történt, ugyanis János vitéz egyik kora reggel kilovagolt, hogy szokásához híven szétnézzen, minden rendben 

van-e Tündérerdőben, de lova megijedt egy kószáló szarvasbikától, megbokrosodott és János vitéz leesett róla, szerencsére minden csontja 

épségben megúszta a balesetet, de képzeljétek eltűntek az emlékei! Fogalma sincs arról, hogy került Tündérországba és a legrosszabb, hogy még 

rám, a szerelmére se emlékszik. Oly sokszor segítettetek már, bizonyosan tudom, hogy most is számíthatok rátok! Kérlek hozzátok vissza Jánosom 

emlékeit! 

Szeretettel gondolok rátok, 

Iluska, Tündérország királynője 

https://www.regiojatek.hu/termek-34783-janos-vitez-diafilm-34101762.html
http://varidance.hu/albums/janos-vitez/


 

 

Péntek- Meselevél Iluskától 

 

Kedves Levendulások! 

Tündérországban újra nagy a boldogság! Visszatértek János vitéz emlékei! Már újra felismer engem, emlékszik mikor a patak partján megpillantott 

és belém szeretett, emlékszik minden megpróbáltatásra, ami Tündérországig és itt töltött varázslatos közös létünkig vezetett! Táncra perdült 

Tündérek apraja nagyja, bált rendezünk, mulassatok ti is, megérdemlitek, hiszen nélkületek még mindig a köd homálya takarná János vitéz emlékeit! 

Hálás szívvel gondolok rátok, 

szeretettel, 

Iluska, Tündérország királynője 

 

 

 



Módszertani útmutató 

A Nagykovácsi Kispatak Óvodában működő csoportok mindegyike abban a szellemben és hitben vesz részt a tehetséggondozásban, hogy az óvodás 

életkorban minden kisgyermeknek lehetőséget biztosít, hogy megtapasztalja és személyesen átélje az élményeken alapuló foglalkozásokat, a lehető 

legváltozatosabban. Találkozzanak a művészeti, természetismereti, anyanyelvi, színjátszási…stb. tevékenységek tárházával, melyekből 

szemezgethetnek kedvükre, hangulatuktól függően, illetve hogy ezekben mennyire aktívan vesznek részt egy adott pillanatban csakis rajtuk múlik.  

A tehetséggondozás az egész csoport bevonásával történik. Hétről hétre különböző témákat feldolgozva kapnak a gyerekek lehetőséget, hogy 

érdeklődésüket fenntartva kapjanak alternatívát kibontakoztatni aktuális ügyességüket, és ezeket bemutathassák egymásnak, nekünk és szüleiknek. 

A tehetséggondozásunk véget ér, amint elmeséljük a hozzátartozóknak tapasztalatainkat és esetleg ajánlunk külön foglalkozásokat. Előfordul, hogy 

egy klasszikus zene nem mozdít meg egy gyermeket, de egy népzene különleges egyedi táncra hívja, emiatt én személy szerint nem „válogatok” 

éppen ellenkezőleg, hagyom hogy a gyermekek válasszanak. Legfontosabb feladatunk a sokszínű tervezés és a lankadatlan figyelem, hogy észre 

vegyük ki, mivel motiválható. 

Előzmény 

A János vitéz projektet megelőző héten már verses meséket hallgatnak a gyerekek, hogy ne legyen idegen számukra ez az elbeszélő forma. 

Megfigyeléseink alkalmával kereshetjük azokat, akik érdeklődőbbek, fogékonyabbak a rímbe szedett történetek iránt. Alkalmat teremthetünk saját 

történet előadására. Petőfi Sándor verseivel ismerkednek, szavalhatnak. Keresünk átdolgozásokat, ezzel is inspirálva az alkotni vágyó gyermekeket. 

(pl. Lackfi János- Vörös István, Apám kakasa).  

A projekt tovább-éltetése 

A hét lezárását követve a történet fonalát megtartva lépünk át a következő témahetünkbe. A projekt utolsó napján Tündérország tavába dobott 

rózsaszál segít összefonódnunk a víz világnapjához kapcsolódó következő tevékenység tervünkkel. 

 

Tehetségterület 

A mindennapos beszélgetőkörök fontos része a gyerekek alkotásainak, produkcióinak bemutatása napról napra. Feladatunk biztosítani a 

mindennapok során azt a teret, nem csak fizikailag, hanem időben is, ahol bárki, akinek ötlete támad vagy sok munkája van egy produktumban, 

lehetőséget kap azt bemutatni, kibontakoztatni a benne szendergő alkotó művészt. A projekt hetén számtalan módon jelenhet meg az 



előadóművészet iránti érdeklődés, mindezekre a pedagógusnak kell érzékenyen, értő figyelemmel reagálnia, a tehetséggondozás egy-egy tánc, 

alkotás, szavalás alkalmával is megvalósul.  

Nevelőtársak együttműködése és feladataik 

Közvetlen munkatársainkkal elengedhetetlen a folyamatos egyeztetés, nem csak a következetes nevelés érdekében, hanem mert támaszra 

mindannyiunknak szüksége van. A különböző feladatok elvégzése nem kőbe vésett, átjárható szerepekre van szükség a harmonikus csapatmunka 

érdekében. Ismerni kell egymás jelzéseit, hogy tudjuk hol és milyen minőségben van ránk szükség. A dajka néni örömmel vállalja, hogy apró kezek 

segítenek neki a munka jellegű feladatok végzésénél. Észreveszi vagy egyezményes jelzésből azonnal reagál, ha szükség van egy-egy gyermeknek 

a csoportból való kilépésre. Minden felnőtt hagyja a gyerekeket próbálkozni, de tüstént ott terem, ha segítségre van szükség. A pedagógiai 

asszisztens érzékeny személyiség, aki az óvodapedagógus rezdüléseire adekvátan reagál (több éves közös munka után a közös nyelv számunkra 

már a pillantásunk találkozása). Minden csoportban dolgozó felnőttnek ismernie kell az aktuális tervet, és a benne rejlő „kritikus” pontokat, hogy 

a váratlan helyzetek lehetőségét csökkenteni tudjuk. A legfontosabb egymás támogatása, és a kiváló helyzetfelismerés. A rend és tisztaság mellett 

igen fontos, hogy az eszközök mindig készen álljanak a használatra, ebben is nagy segítség az a háttérmunka melyben a dajka néni és a pedagógiai 

asszisztens közreműködhet. 

Eszközhasználat 

Az anyag- és eszközhasználat során törekszünk a fenntarthatóságra. Természetes anyagokat előnyben részesítve igyekszünk változatos felszínű 

anyagokat bevonni, ezzel segítve a taktilis érzékelés fejlődését. Fontos szempont a hulladék csökkentése, mely a maradék anyagok újra 

felhasználásával optimalizálható. (pl. karácsonyról maradt hungarocell golyó, maradék fonál, fém szívószál használata, számtalanszor újra 

használható színes pompom-ok, vágás után maradt színes papír) 

Művészeti elemek válogatása 

A zeneművek és festmények kiválasztása során olyan érzelmeket kiváltó alkotásokat választunk, melyek felkeltik a gyermekek ösztönös 

kíváncsiságát és melyeket mi magunk is szívesen hallgatunk, hiszen könnyebb a gyerekeknek pozitív érzelmeket adni, ha az belsőnkből árad. 

Figyelmüket egy festmény szemlélése során vezethetjük a központi elemtől egészen a kép különleges keretezéséig. Megfelelő kérdéseket feltéve 

figyelmük a kép legapróbb részletéig terjedhet. Az óvodás korosztály nagyon fogékony a komolyzenei művek iránt, zeneművek hallgatása közben 

lehetőséget kell teremteni az érzelmekkel teli szabad mozgásra. Fontos, hogy ne társítsanak hozzá negatív érzelmeket, mint az iskolákban oly 

sokszor felcsendülő komolyzenei részlet, mely a tanóra kezdetét jelzi. Amennyiben valaki nem szívesen vesz részt a tevékenységben, hagyjuk 

megfigyelő szerepben vagy ki is vonhatja magát teljesen belőle. 



Többször látogattunk el a nagycsoportos korú gyerekekkel a Magyar Nemzeti Galériába, ahol a hely szelleme is segített nekik értő szemekkel, és 

érző szívekkel feldolgozni egy-egy festmény látványát, ezáltal a kép nyújtotta érzelmek, gondolatok felszínre törése is megvalósulhatott. A nevelési 

év során minden évszakban megismerkednek egy híres festménnyel, mely a csoportszoba egy kiemelt, mindenki által jól látható központi helyén 

rögzítésre kerül.  

 

     

 



          

 

Felemelő érzés volt nekem és nekik is találkozni eredetiben Csontváry Kosztka Tivadar Önarcképével és a Magányos cédrus „testvérével” a 

Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban című képpel, melyen a fehér ruhás alakokat a gyerekek nevezték el tündéreknek, és Tündérország 

bejáratának, emiatt került ez a kép is újra feldolgozásra ebben a projektben. Szintén a Magyar Nemzeti Galériában tekintettük meg közösen az 

eredti Lotz Károly festményt, melynek címe Zivatar a pusztán. Ez a kép is belesimul a második nap eseményeibe, hiszen az útnak induló Kukorica 

Jancsit a pusztán éri utol az időjárás kegyetlen arca. Munkácsy Mihály képét ugyan nem néztük meg eredetiben, de a Vihar a pusztán című képről 

sem feledkezhetünk meg. 



 

Időterv készítés 

A gazdag tevékenységi terv támagtaja pedagógusi munkánkat, hiszen nem tudhatjuk előre, hogy a gyerekek miként reagálnak az általunk kínált 

játékba ágyazott feladatokra. Gyorsan kell reagálni a gyermeki igényekhez, ez alapos felkészülést igényel, ezért lesznek túltervezett projektek, 

témahetek.  A napi bontás segítség, hogy követhető legyen, mi valósul meg és figyelmemmel tudja kísérni minden nevelőtárs a projekt tervezett 

menetét. Helyettesítés során is kiváló mankót képez kollégáink számára. Támaszt nyújt abban is, hogy átláthatóbban legyen előkészítve a másnapra 

szánt eszközállomány. Gördülékenyebben indul a nap, ha nem reggel kell megtalálni a párhuzamosan felkínált tevékenységek helyét, hanem kész 

helyszínekkel találkoznak a gyerekek, melyekből kedvük szerint választhatnak. Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy mindez terv csupán, 

illetve az előző napokban befejezetlenül maradt alkotások lezárására is gondolnunk kell, elérhető közelségben kell hagynunk a korábbi napok 

vizuális eszközeit is. A napirendnek a párhuzamos tevékenység szervezés során is fontos pontjai vannak, például a reggeli lehetősége korlátozott 

időtartamban áll a gyerekek rendelkezésére (8:00-tól 9:15-ig), a vizuális eszközök használata és megkezdett játéktevékenységek a pakolást 

(körülbelül 10 perccel) megelőzően jelezni kell, hogy felkészülhessenek a gyerekek a tevékenység váltására. A beszélgető kör kiemelten 

támogatott, de előfordulhat, hogy valaki nem szívesen vesz részt, ilyenkor több lehetősége is van, melyből kiválaszthatja aktuális szükségletéhez 

leginkább illeszkedőt. (Pl. ledől a kanapéra és megfigyelővé válik, megpihen a csoportszobai hintában, esetleg előkészíti a gyümölcsöt a dajka 

nénivel.) Mindez azt jelenti, hogy délelőtti időterünk az óvodába érkezéstől, (ami kérésünkre 8:00 óra) körülbelül (időjárástól függően) 9:30-10:00 

óráig kell, hogy megvalósuljon. Ebben a másfél órában történik meg a varázslat, az óvodai élet és pedagógiai munkák esszenciája, eme rövid 

időintervallumba sűrűsödik, ezért törekednünk kell ennek leghatékonyabb beosztására és olykor az elengedés képessége is szükségszerű. 

Rituálék a csoportban 

A rítusokkal átszőtt tevékenységváltások nagymértékben megkönnyítik a gyerekek tájékozódását az időben és a biztonságérzet kialakítása mellett 

keretbe foglalja az óvodai napirend fontos pontjait. Reggelente a szülőktől való elválás segítésére „ölelőgombot” rajzolunk a szülő és a gyermek 

tenyerébe, melyet „aktiválva” (összeérintve) a nap folyamán bármikor ölelést tudnak egymásnak küldeni. A szabad játékidő végén egy kedves 

mondóka jelzi a gyerekeknek, hogy ideje elpakolni. „Csiribú, csiribá, kipp és kopp, rakjuk a rendet itt és ott, egyet jobbra, egyet balra ragyogjon 

a csoportszoba”, a rendezett környezet kialakítása után bukfencet vetve ülnek a beszélgető körbe, ahol mindig egy gyors számolókörrel indítunk 

(egymás után körbe az eggyel növekvő számokat mondják a gyerekek), majd bemutatják egymásnak alkotásaikat és ezeket követve kezdődhet az 

óvodapedagógus által irányított tevékenység elkezdése. Az udvari játékidő végén a nagyobbak, ha meghallják, hogy „jobb kéz elöl” máris sorban 

várják a kiszámolót, mely eldönti, ki kezdi aznap a fogyó fogót, amivel lezárjuk a délelőttöt. Ezt a rítust a gyerekek alkották meg, az évek alatt 

alakult ki ennek a rövid mondatnak a jelentősége. Minden alkalommal a kisebbek mennek be előbb az udvarról, nekik több időre van szükségük a 

levetkőzéshez, átöltözéshez, igyekszünk ezt megadni nekik és csak annyit és akkor segíteni, ha szükségük van rá. Ezen idő alatt a nagyobbak egy 



fogójátékot játszanak, melyben az a szabály, hogy ha a fogó megfog valakit (egy jól behatárolható területen, ami nekünk a gumitéglával borított 

rész) akkor leül megfigyelőnek és akit megfogott lesz az új fogó. Amennyiben valakinek szüksége van fogótársra, a figyelők közül választhat 

segítséget, így szépen lassan mindenki lesz fogó, kivéve az aznap legyorsabb gyermeket. Az ebéd előtt is rövid játékokat játszunk vagy 

ellentétpárokat keresünk, vagy testrészeket, esetleg ujjgyakorlatokat végzünk, itt a fő szempont, hogy az asztalnál ülve végezhető feladatokat 

adjunk nekik, majd ezt követi az ebéd bemondása, mely a naposok feladata. Alvás előtt madárhangokat hallgatunk, mesehívó mondókát suttogunk. 

Szeánszok ezek, melyekkel könnyen visszaterelhető és megtartható a gyerekek figyelme. Ezeket a rituálékat ha megváltoztatjuk, netalántán 

kihagyjuk rettenetes felháborodás követi a gyermekek részéről. Ezek a szertartások oly fontos pontjai a napnak, mint egy kis mezei virágnak a 

gyökere, mellyel törékeny lágy szárát megtartja.  

 

Melléklet 

játékszabályok 

Huszáros játék (Kedd) 

A gyerekek körben ülnek (párnán/széken/karikában), a kiválasztott parancsnok középen állva mondja a verset (Menetel a katona, mellette ballag 

a lova, fuss katona, szaladj, tőlünk el ne maradj!) A vers alatt a gyerekek körbe szaladnak, a vers végén tapsol egyet a parancsnok, ekkor mindenki 

keres magának egy helyet, aki a leggyorsabb volt, az lesz az új parancsnok. 

Futó gyakorlat tempóváltással 

Lassan jár a szürke ló, fárasztó, fárasztó (lassú séta) 

A barna ló tripp és trapp kicsit gyorsabb, kicsit gyorsabb (kocogás) 

A fekete paripa szaladgál, szaladgál (gyors futás) 

A fekete paripa, hopp megáll (taps és megállás) 

Tolvaj játék (Szerda) 

Egy kiválasztott gyermek behunyt vagy bekötött szemmel ül egy széken, „kincsekkel” körbe véve, a többiek a tolvajok, akik megpróbálják elcsenni 

ezeket a tárgyakat hangtalanul, ha egy tolvajt megérint a kincsek őrzője, akkor vége a játéknak és szerepcserével folytatódik tovább. 



Hogyan mozogsz 

Kreatív mozgás szabadon, segítő kérdésekkel pl. Hogyan mozogsz, ha fázol, ha jégen sétálsz, ha fúj a szél? Hogyan mozogsz, ha meleged van, tűz 

a nap a szemedbe, ha forró a homok a lába alatt ….stb.? 

A királylány megmentése 

A lányok megmentőre várnak, őket egy kiválasztott „török” tartja fogságban. Őt akkor lehet legyőzni, ha a „katonák” három próbatételt közösen 

együttműködve kiállnak. Egy hullahopp karikába bújva elsétálnak a „folyóig”, együtt (kézen fogva egymást) átsétálnak a felfordított billenő pallón, 

majd, rálépnek a felhőre (tornaszőnyeg/papírlap…létszámtól függő, hogy mekkora méretű felületet biztosítunk hozzá), hogy senki nem esik le róla, 

míg elszámolnak tizenkettőig. 

Fénykép készítése (Csütörtök) 

Kiválasztunk egy fényképészt, aki várja a megfelelő pillanatot a tökéletes kép elkészítéséhez. A gyerekek fantáziáját megfelelő kérésekkel 

mozgatjuk (pl. A fényképész belépett Meseországba, vajon mit láthat ott elsőként?) majd hagyjuk, hogy ők élőképet jelenítsenek meg. 

Kreatív mozgások az Óperenciás tengerben 

Folyamatos instrukciókkal mozgatjuk a csoportot (pl. Hogyan mozogsz a vízben-lassan/gyorsan/lebegve?, Elúszik melletted egy 

bálna/polip/medúza/rája, vajon ő hogyan mozog…stb.) 

Barátkozós játék 

A gyerekek párokat keresnek, párjaikat meg kell jegyezni (nem lehet ugyanaz, mint az előző) és meg kell találni, ha hívják! pl. 1.Keress egy 

griffmadár barátot! 2. Keress egy órás barátot! 3. Keress egy boszorkány barátot! Folyamatosan szabadon sétálnak a gyerekek a térben, és mindig 

vissza kell találni, ahhoz a baráthoz, akit hallanak (barát, griffmadár, boszorkány). 


