
 

Tevékenységi tervek 

 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: Lóra fel! 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2023.március 6-17. 

A projekt tervezett indító élménye: Lovas könyvek, képek nézegetése 

A projekt várható lezáró élménye: Séta a lovardába 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: Minden, amit a lóról tudni kell. Megemlékezés a nemzeti ünnepünkről. 

Hazaszeretet és magyarságtudat erősítése. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Lovas nemzet vagyunk. A ló és az ember viszonya a sport, a munka, a 

közlekedés tekintetében. 

A lovak külső jegyeinek szemléltetése. Ismeretek a lótartásról. 

Ismerkedés a huszárok életével, öltözékükkel. Hazánkhoz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: megfigyelés, emlékezet, együttműködés, sorrendiség, matematikai 

képességek (számlálás, relációk), kreativítás, egyenletes lüktetés, ritmusfejlesztés, szókincsbővítés, hallásfejlesztés, 

finommotorika, állóképesség, koordináció, kudarctűrés. 

 

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

Munka jellegű tevékenységek Naposi munka 

Késsel való étkezés gyakorlása /nagyok 

Önálló orrfújás gyakorlása/kicsik 

Petőfi pályázaton való részvétel 

Tisza István téri hősi emlékmű előtti megemlékezéshez nemzeti színű 

pillangók készítése 

 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

 

Hintalovazás/kicsik 

Várostrom-célbadobás 

Csákó, kard, párta, zászló, faló a szerepjátékok biztosításához 

Húzd át! - kötél felett a társ áthúzása a saját térfélre. 

Kúszás, bújás, mászás akadályok alatt 

Karika átvétele karddal 

 



(ötletek a játék tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

Istállóépítés Legoból, Duplóbol 

Játék a pónikkal 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

 Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

A ló ismérvei: 

- mén/hím 

- kanca/nőstény 

- csikó/ivadék 

Testfelépítésük, táplálékuk (zab, széna, zöldtakarmány), lakhelyük 

Hasznosságuk: 

- sport (ldíjlovaglás, díjugratás, fogathajtás, lovaspóló) 

- hadászat 

- vadászat 

- beteg gyermekek fejlesztése/terápiás lovaglás 

- teherhordás, teherhúzás, (régen hintó, szekérhúzás, lovas 

közlekedés) 

- igahúzás-földművelés 

- élelmiszergyártás (lókolbász) 

 A lovak mind az 5 érzékkel rendelkeznek. Fejlett az íz-, tapintás-, hallás-, 

szaglás- és a látás érzékelése, és felfedezhető még egy titokzatos hatodik 

érzékelés, amely a tájékozódásban segíti őket és igen hangsúlyosan 

jelentkezik náluk. 

 Szemük nagyobb, mint a többi más állaté, a fej két oldalán helyezkednek el 

és nem előrenézőek. A szemek szabadon mozognak, mindkét szemüket 

külön tudják használni., tehát egy ló képes egy időben látni testének a két 

oldalán történő eseményeket. Mind e mellett képes mindkét szemével egy 

irányba fókuszálni, így biztosítva a távolba látását. 

 A ló szaglása kitűnő, ez a kapcsolatteremtés és a tájékozódás 

szempontjából is elengedhetetlen tulajdonság.  

 180 fokban tudják mozgatni a fülüket, melyet 10 különböző izom mozgat, 

ezáltal képesek bizonyos hangok irányába orientálni a hallásukat. Fülüket 

az egymás közötti kommunikációhoz is használják. 

 Bár a lovak a legtöbb időt egy gazdaságban a kecskék, sertések és tehenek 

között tölti, mégis közeli rokona inkább az orrszarvú és a tapír. 

 A ménesben a lovak jól meghatározott viszonyban állnak egymással. A 

nemek dominanciája nem kizárólagos. Egyes esetekben kanca a vezér, de az 

is előfordul, hogy csődöré a vezető szerep a ménesben. 

 
 A ló fogazata elárulja az állat életkorát.. 
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 A ló nem nevet. Amikor felemeli felső ajkát, vicces látványt nyújt, amit 

sokan nevetésnek, grimasznak vélnek.  Ez a viselkedés azonban az 

úgynevezett Flehmen-reakció. Ez az állatoknál előforduló viselkedési 

forma, melynek célja a feromonok és más illatanyagok továbbítása. Tehát ez 

nem a ló mosolya, hanem a ló szaga. 

 A ló sokkal inteligensebb, mint azt sokan feltételezik. Egyes lovak képesek 

kinyitni a karám- vagy az istálló ajtaját és kiengedni a többi lovat. 

 Meg tudják különböztetni az emberi hangból áradó érzelmeket. 

 Kedvelik a zenét, de ízlésüknek leginkább a nyugtató- vagy vidám 

hangszeres zene felel meg. A hangos-, dübörgő zene, mint a rock, izgatottá 

teszi őket. 

 Körülbelül 4 órát alaszanak és képesek állva is aludni, mert ilyenkor 

ízületeik egyedi módon rögzülnek. 

 A ló egészségét fenntartani, munkabírását fokozni megfelelő ápolással 

lehet. Rendszeresen kell ápolni a bőrt, a szőrt és a patát. A bőr- és 

szőrápolás módja, amikor a ló egész testét és a végtagokat is, keményre 

sodort szalmacsutakkal dörzsölik végig. Az így fellazított piszokréteget 

lókefével lehet leszedni. A sörény- és farokszőrök ápolására fából készült 

tompa sörény- és farokfésű szolgál. A lovak ápolásának utolsó fázisa az 

egész test puha pokrócdarabbal történő simára törlése. Az izzadt v. 

megázott lovat laza szalmacsutakkal az istállóban leszárítják.  

Látogatás a helyi lovardába 

 

Ismerkedés a nemzeti színekkel: piros-szeretet, fehér-hűség, zöld-remény. 

 
Nemzeti jelképek (összetartozás): zászló, kokárda, címer. 

A katonák szerepe: 

- haza védelme 

A huszárok életformája: 

- táborokban, sátorban éltek 

- bográcsban főztek 

- gyalog és lóháton közlekedtek 

- harcoltak a hazájukért 

- harci hangszer a dob 

A huszárok ruházata: mente, kapca, csizma, csákó. 

Fegyvereik: kard, szurony, puska (karabély), ágyú 

Hungarikumok (pld. pirospaprika, túrórudi, makói hagyma, téliszalámi) 

 

http://sokszinuvidek.24.hu/app/uploads/sites/11/2016/11/nate-allred.jpg


Verselés, mesélés 

 anyanyelvi játékok 

 beszélgető kör 

 drámajátékok  

 

Mi történt a hétvégén? 

A szunyog meg a ló /mese 
Osváth Erzsébet: Megszökött egy kiscsikó 
Pata hangjának utánzása 

 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

 
Szókincsbővítés: szülőföld, anyanyelv, sarkantyú, regiment, toborzás 
Beszélgetés a szabadságharcról. 

- Mit jelent a szabadság? 

- Mikor érzed magad szabadnak? 

- Hogy érzed magad, ha megtiltanak számodra valamit? 

Grimm: Jancsi és Juliska/mese 

Tordon Ákos: Mézeskalács huszár /mese 
Bolond Istók generális/mese 
Bolond Istók játék: csinálj mindent fordítva 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 

Kokárdakészítés pókháló szövéssel 

 
Nemzeti színű pillangók 

 
Pályázati alkotás elkészítése szabadon a Nemzeti dal alapján 

Ló készítése 

 

Sorrendiség, ritmus-kokárda szövés 



    
 

Mozgás 

 a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

Séta Nagykovácsiban a szabadságharcban elesettek emlékművéhez 

Huszártorna: 

Járás, futás gyakorlatok, menetelés dobszóra 

Egyensúlyozás a „Bástyákon” 

Ágyúgolyó görgetés akadályok kerülésével 

„Várlétra” megmászása 

„Várárok” átugrása 

Átbújás a „titkosalagúton” 

Szabadulás az ellenség ágyúgolyóitól 

 

Mozgásos játékok: 

- Adj király katonát! 

- Földrengés játék 

- Székfoglaló 

- Katonaparancsnok 

- Kakasviadal 

- Lóverseny 

Látogatás a helyi lovardába 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Nagy Mária Magyarország zenei nagykövete és társai Hangszervarázs 

műsora. 

Hívjad a, hívjad a falovacskát…/dal 

Fut szalad a pejkó…/dal 

János úr készül…/kaputartó játék 

Járom az új váramat…/párválasztó 

Katonadalok: 

- Aki nem lép egyszerre… 

- A jó lovas katonának… 

- Kossuth Lajos azt üzente 

Ritmusfejlesztés: 

- mozgás a dob ütemére 

- menetelés 

- vezesd a társad a hangszer segítségével! 

 

 

 


