
 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: 

Zászlónk leng, lobog 

 

 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje:  2023.március 13-17. 

A projekt tervezett indító élménye: Az ünnephez kapcsolódva, zászlók festése 

A projekt várható lezáró élménye: Az ünnepi hangulat átélése a Tisza István téren 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: A nemzeti ünnephez való pozitív érzelmi kötődés megteremtésével a nemzeti 

identitástudat, magyarságtudat alakítása, hazaszeretetre nevelés. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: A játékos tapasztalatszerzés során a nemzeti ünnep történetének megismerése, 

az ünneppel kapcsolatos ismeretek bővítése, az ahhoz kapcsolódó jelképek megismertetése, a kapcsolódó irodalmi, zenei anyagok 

által az erkölcsi nevelés elősegítése. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl.:  csoportkohézió, összetartozás erősítése, kreativitás, szókincsbővítés, 

finommotorika fejlesztése, szem-kéz, szem-láb koordináció, türelem, tolerancia fejlesztése, feladattudat, feladattartás,  

együtténeklés, verselés örömének felfedezése, tiszta énekhangra való törekvés, differenciált auditív hallásfejlesztés,  

feladatmegértés, önbizalom,  

 

Munka jellegű tevékenységek Csoportszoba, folyosó díszítése 

Képeskönyvek válogatása 

Teremrendezés 

Tavaszi munkák az óvoda kertjében 

Önkiszolgáló munkák 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

(ötletek a játék tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

Várépítés kockákból, legóból, papírtéglákból 

Várostrom: célba dobás kislabdával 

Nemzeti színű sorminta készítése: 

- színes gombokkal 

- üdítős kupakokkal 

Dupló nemzeti zászló készítése 

Óriás zászló készítése a csoportban lévő játékokból 

Sorba rendezés: piros – fehér - zöld 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

Hamarosan mindenhol nemzeti színű lobogókat lenget a szél. Ennek kapcsán beszélgetünk 

Magyarországról, a zászlóról és arról mit jelképez. 

A március 15-i ünnep kapcsán sokszor előkerül ez a kifejezés: huszárok”  

 

A sok-sok játék. lovacskázás, mondóka, ének, vers valószínűleg rávezeti a gyerekeket arra, 

mit is takar ez a fogalom. A kardot forgató vitézekről, katonákról a képzelet szárnyán 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Versek: 

Sarkady Sándor: Színek 

Weöres Sándor: Megy az úton… 

Mesék: 

Tordon Ákos: A mézeskalácshuszár 

Bolond Istók Generális 
 

Rajzolás, 
festés, 

mintázás, 
kézimunka 

Zászló festése szivacs nyomattal 

Nemzeti színű tulipán készítése tenyér lenyomattal 

„Nemzeti befőtt” 

Krepp papír gyűrése, gömbölyítése, befőttes üvegbe helyezése nemzeti színek szerint-             
 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 Menetelés irányváltással, jelre megállás, elindulás, szalutálás 

Lovacskázás, párosával iránykövetés 

Ágyúgolyó (labda) görgetése 

Várkapitány tükörjáték zászlóval 

(fönt – lent, elöl-hátul, jobb-bal) 

A várkapitány jelez, a katonák utánozzák a mozdulatot      
 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Mondókák: 

Hőc, hőc, katona… 

Gyí te paci, gyí te ló… 

 

Volt egyszer egy katona 

Annak volt egy falova 

Nem volt e ló zabfaló 

Csak egyszerű hintaló 

 

Énekek: 

Aki nem lép egyszerre… 

Fut szalad a Pejkó… 

Hívjad a, hívjad a…. 

 

Zenei képességfejlesztés: 

Menetelés – egyenletes lüktetés érzékeltetése 

 

Zenehallgatás: 

Katonadal a Honvéd Férfikar előadásában 

Most szép lenni katonának… 

Huszárgyerek… 

Kossuth Lajos azt üzente… 

A jó lovas katonának… 

Himnusz 

 

 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

gyermekeink is bátor hősökké válnak. A magyar zászlón a piros szín az erőt, a fehér a 

hűséget, a zöld pedig a reményt jelképezi. 


