
 

Tevékenységi tervek – Gesztenyefa csoport 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: „Lovon járok, huszár lettem!” 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2023.03.13.-2023.03.17. 

A projekt tervezett indító élménye: Elsétálunk a Tisza István térre az 1848-49-es szabadságharc hőseinek 
tiszteletére állított emlékműhöz, ahol néma csenddel tisztelgünk hőseink előtt. 

A projekt várható lezáró élménye: Vívás, csatázás zenére ☺ ! 

 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink: 

 A gyermekek koruknak és képességeiknek megfelelően tudjanak beszélni az 1848-49-es szabadságharcról, annak 
céljáról. 

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  

Nemzeti színek tudatosítása: piros-erő, fehér-hűség, zöld-remény. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Figyelem, koncentráció, emlékezet, ismeretek bővítése. 
finommotorika. 

 

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a megvalósítás: - 

 



 

 
Munka jellegű tevékenységek 

 

• Cd-k, könyvek, képek gyűjtése, nézegetése 

• Naposi teendők ellátása 

• Kézműveskedéshez szükséges alapanyagok előkészítése 

• Dekoráció készítés 

• Rendrakás 

 
 

 

Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

• (ötletek a játék 
tevékenység 
megsegítéséhez, 
kiegészítő eszközök 
készítése) 
 

 

 
• Adj király katonát 

• Várépítés csukott szemmel 

• Várostrom (célba dobás) 

• Ragadd meg a zászlót 

• Enyém a vár 

• Logicco 

• LÜK –fejlesztő játékok 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  
Weöres Sándor: Megy 
az úton! 
Megy az úton a 
katona, 

 
Beszélgető kör: Magyar zászló színeinek jelentése… 
Versek, mondókák: 

• Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

• Sarkady Sándor: Vitéz vagyok 

• Weöres Sándor: Megy az úton 

• Aki nem lép egyszerre 

• Lovon járok, huszár lettem 

 

 

Külső világ  tevékeny 
megismerése 

• Alapvető környezet 
és természetvédelmi 
ismeretek 
 

• matematikai 
tapasztalatok, 
matematikai  
játékok 

 

• Beszélünk az 1848-49-es polgári forradalomról és szabadságharcról 

• Alkalomhoz illő zenét hallgatunk 

• Játék: vívás, csatázás zenére (Kolompos: jönnek a huszárok) 

• Várfoglaló játék 
 

Matematikai tapasztalatok: 

• Növekvő és csökkenő sorszámok gyakorlása 

• Számlálás számkörök átlépése, visszafele számlálás 
 

 
  

 

 



Zúg a vihar, fúj a szél, 
zúg-búg, fúj a szél, 
a katona sose fél. 
Mitől félne? Kezibe 
kard, 
gonoszoknak odavág, 
dirr-durr, odavág, 
sose bántsák a hazát. 
 
Lovon járok, huszár 
lettem, 
A fejemre csákót 
tettem, 
Feszül rajtam, nadrág, 
mente, 

           Nincs is szebb a 
regimentbe. 

 

• Egy, kettő, három, négy 
Mese: 

• Tordon Ákos: A mézeskalács huszár 

• Bolond Istók generális 

• H. C. Andersen: A rendíthetetlen ólomkatona  
https://www.youtube.com/watch?v=ZHmWXJzL2IM 
https://jatsszunk-egyutt.hu/huszaros-mesek/ 
Anyanyelvi játékok: 

• Relációs szókincs bővítése 

• Befejezetlen mondat, megadott témakörön belül 

• Suttogó játék, szólánc gyakorlatok 

• Piramismondatok gyakorlása 

• Képolvasás 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka

 

  

• Kokárda készítés többféle technika alkalmazásával 

• Zászló festés 

• Csákó hajtogatás papírból 

• Kard hajtogatás papírból 

• Gyöngyfűzés 

• Feladatlapok 

• Élményrajz 

 

 

 

      Mozgás 

• a mindennapos 
testmozgás játékai, 

feladatai 
 

• Kis tornászok vagyunk mi 

• Természetes járás, (labda feldobás és elkapás / labdavezetés a padok 
körül) 

• Járás sarkon és lábujjhegyen labda magastartásban 

• Futás padok körül jobb, illetve bal kézzel testhez szorított labdával,  

• Futás magas térd és sarokemeléssel 

• Egyensúlyozó gyakorlatok padon, labda (kicsiknek babzsák) a fej fölött 
magastarásban, oldalsó középtartásban 

• Szökdelés páros és egy lábon 

• Terpeszállás, labda magastartásban, törzshajlítás jobb lábhoz, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHmWXJzL2IM
https://jatsszunk-egyutt.hu/huszaros-mesek/


labdával lábszárérintés, balra ismétlés  

• Kétkezes labdaátadás társnak  

• Kúszás, mászás, bukfencezés, gurulás 

• Gólyalábak, karikák használata 

• Légző, lazító gyakorlatok 

Játékok: 

• Sorversenyek  

• Kapd el a zászlót 

• Adj király katonát 
  

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Zenei képességek fejlesztése: belső hallás, ritmusérzék fejlesztése, néptánc 
motívumok gyakorlása. 

• Aki nem lép egyszerre 

• Kossuth Lajos azt üzente 

• A jó lovas katonának 

• Fehérvári kapitány 

• Fel, fel vitézek a csatára 

• Búj, búj zöldág 

• Süss fel nap 

• Zenehallgatás: Magyar virtus   

 

 
Reflexió 

Visszatekintés a tervezett 
tevékenységre 

A megvalósult tevékenység leírása A tevékenység értelmezése, módosítási 
javaslatok, fejlesztési tervek, ötletek 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


