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tavaszi témahét tervek 
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Kiemelt célok, feladatok: 

❖ Színek felismerése, megnevezése, a magyar zászló színeinek 

jelentése 

❖ Huszárok (huszárok élete, ruházata, fegyverzete) 

❖ Lovak, lófajták és jellemzőik (a lovakkal kapcsolatos 

élmények, ismeretek bővítése 

❖ Népi hagyományok felelevenítése (toborzó – verbuválás) 

Játék Munka 

Tárgyak, játékok csoportosítása színek 

szerint 

Huszárjátékok, párbajok, csata 

jelenetek 

Várak építése csoportszobai 

eszközökből, újrahasznosított 

alapanyagokból, parafadugó lovak a 

játékhoz 

Sakk 

Mindjárt kész a zászló… 

három próbatétel mely során a 

gyerekek összegyűjthetik a 

kokárdához valókat 

 

• önellátás feladatai 

• játékok elrakása 

• öltöző rendje 

• a naposi teendők 

• Zöldségtál készítése a zöldségek szín 

szerinti csoportosításával 

• kossuth kifli sütése 

 

Környezővilág felfedezése Matematikai tapasztalatok 

• Történelmi események a 

gyerekek fejlettségétől, 

érdeklődésétől függően 

• Országok, jelképek (zászlók, 

címerek nyelv) 

• Huszárok élete, ruházata, 

fegyverzete 

• Lovak, lófajták, jellemzőik, 

tartásuk 

• Csoportosítás megadott szempontok 

alapján 

• Halmazok számossága, üres halmaz, 

számlálás 

• Összehasonlítás, sorba rendezés 

• pontok összekötése vonallal  



Mozgás Ének-zene-tánc 

• kúszás, csúszás, célba dobás, 

fel és lelépések, ugrások  

• összetett mozgások: lovaglás, 

vívás 

• játékok és gimnasztika 

léglabdával 

• 3 próba:  

• piros filc körért: „várfalmászás” 

• fehér filc körért: vizes árok 

átugrása, kúszás kötelek alatt 

• zöld filc körért: „ágyúgolyó” 

célba dobás vízszintes és 

függőleges célba 

• Játék: Adj király katonát 

• ritmusérzék fejlesztés (dalok ritmusa, 

egyenletes lüktetés 

• Mit akar ez az egy ember… 

• Kossuth lova megérdemli a zabot 

• Kútba estem… 

• Vonulások oszlopban, sorban 

irányváltással 

• Szabad táncTelemann: Sonata in D 

major-jára 

https://www.youtube.com/watch?v=xx8ooc-

s7OQ 

 

 

Mese-vers-mondóka Alkotómunka 

Mese: 

Benedek Elek – Az aranypálca 

Tordon Ákos: A csodatrombita 

Vers: 

Egy szeg miatt a patkó elveszett… 

(angol népköltés) 

Weöres Sándor: Paripám csodaszép 

pejkó 

Sarkady Sándor: Március 15-re 

Kiss Benedek: Csűrüli mamarika 

 

• barkácsolás pet palackból, karton 

dobozokból, hengerekből, 

konzervdobozból 

• zászló készítése tépéssel és 

ragasztással, nagyobbaknak 

gyűréssel 

• népi motívumok kialakítása előre 

elkészített elemekből 

• hármas fonás 

Beszélgetőkör játéka • Nagyobbak feladata 

• labda – „ágyúgolyó” körben tartása 

hason fekve, ülve lábbal stb. 

• ló és lovasa - irányítsd a párod 

(jobb, bal, előre, hátra) 

• figyelemfejlesztő játékok a 

színekkel (pl. pirosra lányok, zöldre 

fiúk, fehérre mindenki leguggol) 

• Bátor vagyok, mert… 

Erős vagyok, mert… 

Azt remélem, hogy… 

Hűséges vagyok XYhoz, mert… 

mondatok befejezése. 

• lábtorna kisebb és nagyobb 

labdákkal 

• A kapitány mondja (Simon mondja 

mintájára) 

• írásmozgás koordinációt fejlesztő 

feladatlapok 

• egy, kettő, bumm labda adogatással 

• társasjáték kiötlése és elkészítése 

valamelyik asztalra 

• Kiss Benedek – Csűrüli mamarika 

halandzsavers illusztrálása, 

számképekkel. 

Reflexiók 



 

Versek, mondókák: 

Nagyoknak: 

Sarkady Sándor: Március 15-

re 

 Zeneszó zeng, menetelnek, 

süt a napfény, fut a felleg; 

fel a zászlót, fel az égre- 

Magyarország örömére! 

A szabadság dala szálljon, 

aki ember, ide álljon: 

jövel édes szabad ország- 

gyönyörű légy, Magyarország! 

 

Középsősöknek: 

Weöres Sándor: Paripám 

csodaszép pejkó 

 

Paripám csodaszép pejkó, 

Idelép, odalép, hejhó! 

Hegyen át, vizen át vágtat, 

Nem adom, ha igérsz százat. 

 

Amikor paripám ballag, 

Odanéz valahány csillag. 

Amikor paripám táncol, 

Odanéz a nap is százszor. 

 

Kicsiknek: 

 

Egy szög miatt a patkó 

elveszett. 

A patkó miatt a ló elveszett. 

A ló miatt a lovas elveszett. 

A lovas miatt a csata elveszett. 

A csata miatt az ország 

elveszett. 

Máskor verd be jól a 

patkószeget! 

 

Kiss Benedek: „Csűrüli mamarika” 

Csűrüli mamarika paprika 1, gyűlik, magasul a paprika hegy. 

 Csűrüli mamarika paprika 2, paprika hegyen egy paprika erdő.  

Csűrüli mamarika paprika 3, paprika erdőn egy paprika várrom.  

Csűrüli mamarika paprika 4, éjjel a várban dönög egy légy.  

Csűrüli mamarika paprika 5, üsse a kő, no de csíp is a dög!  

Csűrüli mamarika paprika 6, nyugtalan alszik a paprika had  

Csűrüli mamarika paprika 7, meddig vacakol még ez a légy?  

Csűrüli mamarika paprika 8, jön Kevi Kund, mond, hé kara bonc!  

Csűrüli mamarika paprika 9, dünnyögi: Paprika Tódor mi lesz?  

Csűrüli mamarika tüsszög a Tódor, füstöl, kavarog a paprika lőpor.  

Most jön a csűrüli mamarika 10, perzseli a legyet a paprika tűz 

Mese: 

Benedek Elek – Az aranypálca 

Volt egyszer egy öreg király, s annak három fia. A fiúk megegyeztek, hogy elmennek országot, 

világot látni, de hárman háromfelé. A legidősebb azt mondta, hogy ő megy napnyugatnak, mert 

ott aranyfák vannak, s azokról ő aranyleveleket szed. A középső azt mondta, hogy északnak 

megy, s onnét drágaköveket hoz. A legkisebb azt mondta, hogy őneki nem kell semmiféle kincs, 



megy a tengerre, hogy ott lásson, halljon s tanuljon. Hát csakugyan elindult a három fiú 

háromfelé. A legkisebb tengeren utazott, egy nagy hajón. De már mentek egy esztendeje, még 

mindig nem értek szárazföldet, az élelmük mind elfogyott, s kis híja volt, hogy éhen haljanak. 

Egyszer mégis elértek a tenger túlsó partjára, s egy sziklás helyen kikötöttek. Ott a királyfi 

kiszállt a hajóból, ment, maga sem tudta merre, s addig ment, mendegélt, míg a szörnyű 

éhségtől s fáradtságtól leroskadt a sziklára, s elaludt. Aludt a királyfi egy napot, kettőt, talán 

többet is, s egyszer csak érezte, hogy valami szép gyöngén simogatja az arcát. Fölnyitotta a 

szemét, s hát egy olyan szép tündérleány állt előtte, hogy a Napra lehetett nézni, de arra nem. 

Kérdezte a leány: - Hát te, hogy kerültél ide? Elmondta a királyfi úgy, amint történt. - No-

mondta a tündérleány-, gyere az édesanyámhoz, az talán ad enni neked s az embereidnek is. 

Hazamennek, s a tündérkirályné - mert az volt a leány anyja - kivett a ládából egy rózsás 

keszkenőt, s mondta: - Tündérkendő, parancsolom, Étel, ital rajtad álljon! Egyszeriben tele volt 

a kendő étellel, itallal. Aztán adtak mindenféle enni- és innivalót a királyfinak, hadd vigyen az 

embereinek is. Megköszönte szépen a tündérkirályné jóságát, elbúcsúzott tőlük, el különösen 

a leánytól, s mondta neki lelkes szóval: - Visszakerülök én még ide, tündér-királykisasszony, 

velem jössz te akkor. - Gyere, gyere - válaszolta a tündér-királykisasszony - veled megyek 

akkor. S hogy a királyfi el ne felejtse, neki ajándékozta a tündérkendőt. Tovább ment a hajón 

a királyfi, s addig mentek, míg egy szigethez nem értek. Kiment a szigetre, ott a tündérkendőt 

leterítette, s mondta: - Tündérkendő, parancsolom, Étel, ital rajtad álljon! Volt mindjárt étel, 

ital bőven, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozott, odajött egy öregasszony, s kérte 

könyörögve, hogy adjon neki egy falást Isten nevében. Mondta a királyfi: - Csak üljön le, 

nénémasszony, egyék, igyék, van itt minden hál’ Istennek. Leült az öregasszony, eszik a sok 

mindenféle jóból, s egyszerre csak felállt, s hát nem öregasszony többet, hanem egy szépséges 

szép tündér. Mondta a királyfinak: - Köszönd, hogy ennem adtál, királyfi, mert most ez a kendő 

nem volna a tied. Nesze, olyan jó voltál hozzám, adok neked egy tarka köpönyeget. Ha ezt a 

köpönyeget megrázintod, ott, ahol a zöld darabja esik le, egy gyönyörű szép kert lesz, ahová a 

kék darab esik, ott egy nagy tó lesz. Ahová pedig egy fehér darab esik le, ott egy nagy palota 

lesz. De ha összecsapod a kezedet, s azt mondod: -”Kert, tó, palota, tűnjetek el, legyetek 

megint köpönyeg” - a kert is eltűnik, a tó is, a palota is. Megköszönt a királyfi a szép ajándékot, 

visszament a hajóra, s mentek tovább. Aztán elértek egy másik szigethez. Arra is kiment a 

királyfi, ott is leterítette a tündérkendőt, s elkezd falatozni. Amint falatozék, odajött egy 

öregember, s kérte könyörögve, hogy adjon valamit Isten nevében. Annak is adott a királyfi jó 

szívvel, ettek, ittak, s vígan voltak. - No, te királyfi - mondta az öregember -, jó tett helyébe 

jót várj! Nesze, adok neked egy aranypálcát. Látod-e, a végén van egy ezüstgomb. Ha ezt 

lecsavarintod, csak parancsolni kell, s annyi huszár sétál ki belőle, s a huszárok után annyi baka, 

hogy egy országot is elborítanak. Ha meg nincsen szükséged rájuk, csak parancsolnod kell nekik: 

-” Vissza!” - szépen a pálcába visszamasíroznak. De már tovább nem is ment a királyfi, innét 

visszafordult hazafelé. Csak annál a szigetnél állt meg, ahol a tündér-királykisasszony lakott. 

A tündér-királykisasszonyt a hajóra vette, s úgy vitte haza az édesapja országába. Haza, 

csakhogy az ország nem volt többé az apjáé. Mikor éppen a tenger partjához ért a hajó, akkor 

szaladt arra az öreg király, s odakiáltott messziről a fiának: - Vissza, fiam, vissza, csak menjünk 

arra, amerre jöttél, elvette az ellenség az országomat! - De bizony nem megyek én vissza - 

mondta a királyfi, s kiszaladt a hajóból a szárazföldre. Azzal lecsavarintotta az aranypálcáról 

az ezüstgombot, s hát csak úgy omlott ki a rettentő sok huszár, s utána annyi baka, hogy még 

a föld is rengett alattuk. Hiszen ezek úgy elpusztították az ellenséget, hogy még hírmondónak 

sem maradt abból. Akkor aztán a királyfi kiválasztott magának egy szép tágas helyet, ott 



megrázintotta a tarka köpönyeget. Annak a zöld darabjából egy gyönyörű szép zöld kert lett, 

a kék darabjából egy szép kerek tó, még hattyúk is úszkáltak benne, a fehér darabjából pedig 

lett egy gyémántpalota, de olyan, hogy messze földről csudájára jártak. Hej, Istenem, örült az 

öreg király! - Lám, lám - mondta az öreg király -, mégis te hoztad a legdrágább kincset, édes 

fiam. A legidősebb fiam hozott aranyfalevelet, de az ellenség el is vitte; a középső fiam hozott 

mindenféle drágakövet egy egész hajóval, azt is elvitte az ellenség. Te csak egy pálcikát hoztál, 

édes fiam, s lám ezzel megmentetted az országomat, áldjon meg a jó Isten! Hanem egy kicsit 

mégis megrökönyödött az öreg király. Mit csinálnak azzal a rengeteg sok katonával, miből 

tartják el? Mondta is a fiának: - Az ország megvolna, fiam, de mindenből kipusztítja ez a sok 

katona. - Egyet se búsuljon, édesapám - felelte a királyfi -, nem kell azokat eltartani. S csak 

kiáltott a katonáknak: - Vissza! - s nagy trombita - s dobszóval mind visszamasíroztak a pálcába. 

No, most már igazán nem volt az öreg királynak semmi búja baja. Hívatták a papot, hadd adja 

össze a királyfi t a tündér-királykisasszonnyal. Aztán jöttek a cigányok, húzták, ahogy tudták, 

hét nap s hét éjjel állt a lakodalom. Még ma is élnek, ha meg nem haltak. 

 

Fejlesztő játékok, feladatlapok:  

 

  



 

 



 

 



 



 

  

 


