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TÁMOP 3.1.4–08/2-2008-0067 

 

 

„KIBÚJÁS VAGY BEBÚJÁS” 
PROJEKT 

(2010. február 1. – 19.) 

 

VÍZ JELKÉPRENDSZERE – NÉPHAGYOMÁNYOK témakörben 

 

 

 

 

„Ébredezik már a medve, 

álmos szemét törölgetve. 

Busa fejét nagy gond nyomja, 

nincsen néki rádiója. 

Így, hát honnan tudja meg, 

meddig tart még a hideg?” 

 

 

 

 

 

 

 

Megvalósult: Mókus csoport (3 – 4 éves korosztály) 

Megvalósító pedagógusok: Bácsalmásyné Vidák Ildikó 

                 Szabó Csilla 
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„Önmagunkat becsüljük meg azzal, ha nem feledkezünk meg elődeinkről, 
akiktől nemcsak az életünket, de tudásunkat, kultúránkat, erkölcsünket kaptuk. 
Olyan örökséget, melynek ismeretében emberibben, tartalmasabban tudunk élni.” 

(Gazda József: Mindenek mestere) 
 

Febr. 1 – 5. 

„Kibújás vagy bebújás” 

Febr. 8. – 13. 

Farsangi állatalakoskodó 

Febr. 15. -19. 

Tél - temetés 

 

Projektünk 3 hete a FARSANGI időszakban zajlott. A hetek 

megtervezésének kiindulópontja és motivációja a néphagyományok 

megismertetése volt.  

„Hazánkat, népünket akkor szeretjük igazán, ha ismerjük múltunkat. A 

jövő nem képzelhető el a múlt ismerete nélkül. Az ember nem élhet hagyományok, 

gyökerek nélkül, s hogy azok a gyökerek milyen talajban, és milyen mélyen 

kapaszkodnak, a mi gyermekeink szempontjából nem elhanyagolható.” Írja Dr. 

Tóth Tiborné, Néphagyományok c. kötetében.  

Sokat tehetünk azért, hogy ez a tudás, hagyomány beépüljön a mi gyermekeink 

életébe, és így megőrződjön. A néphagyományban az egyén szerepe mindig 

kisebb, mint a közösségé. Az egyén mindig jelen van, szerepe van a munkában, az 

alkotásban, az örömben, a bánatban, a játékban. Ezért a tervezett 

tevékenységek a szociális képességek fejlesztésére alapulnak, élményszerűek, 

önkifejezésre buzdítanak. 

A megvalósítás során a folyamatos közös munka állandó kapcsolatot jelent a 

gyermekek és a felnőttek között, sok közös élményt nyújt. 
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A projekt megvalósításának feladatterve 

 

Feladat magnevezése Időpont Felelős 

1. Hét 

 Anyagbeszerzés: 

barna karton a mackó 

fejdíszhez, méhviasz 

és kanóc  

 Szülők tájékoztatása 

a témahét tervezett 

tevékenységeiről – 

eszközigényről a 

faliújságon és az 

interneten keresztül 

 Lapátok és kisvödrök 

előkészítése a hó 

barlang készítéshez 

 Síkbábok készítése a 

meséhez 

 Mackós képek 

gyűjtése 

 

A projektet megelőző 

hét 

 

 

Január 29, péntek - 

internet 

 

Február 1, hétfő – 

faliújság 

 

Február 1, hétfő 

 

 

A projektet megelőző 

hét 

A projektet megelőző 

hét és hétvége 

 

Csoportos óvónők 

 

 

 

Csoportos óvónők 

 

 

 

 

 

Csoportos dajka 

 

 

Csoportos óvónők 

 

Csoportos óvónők – 

szülők és gyerekek 

2. Hét 

 Anyagbeszerzés: 

barna karton a 

táncoló mackókhoz, 

színes papírtányérok 

 

A projektet megelőző 

hét 

 

 

 

Csoportos óvónők 
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(rózsaszín, barna, 

fehér), színes lufik 

 Szülők tájékoztatása 

a témahét tervezett 

tevékenységeiről – 

eszközigényről a 

faliújságon és az 

interneten keresztül 

 Kapcsolatfelvétel a 

Muzsikás együttessel 

 A terem farsangi 

díszbe öltöztetése 

 

 Helyszín előkészítése 

az „állatalakoskodó” 

műsorhoz 

 Csörgő és ritmust 

játszó hangszerek 

előkészítése 

 

 

Február 5, péntek –

internet 

Február 8, hétfő – 

faliújság 

 

 

2010. január első hete 

 

A héten, folyamatosan 

 

 

Február 10. reggel 

 

 

Február 8. 

 

 

 

 

Csoportos óvónők 

 

 

 

 

 

Szabó Csilla óvónő 

 

Csoportos óvónők – 

dajka, a gyermekek 

bevonásával 

Csoportos óvónők – dajka 

 

 

Csoportos óvónők 

 

 

3. Hét 

 Anyagbeszerzés: 

textil, tömőanyag, rúd 

a kiszebábhoz, 

szívószál a 

versengéshez 

 Szülők tájékoztatása 

 

A projektet megelőző 

hét 

 

 

 

Február 12, péntek – 

 

Csoportos óvónők 

 

 

 

 

Csoportos óvónők 
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a témahét tervezett 

tevékenységeiről – 

eszközigényről a 

faliújságon és az 

interneten keresztül 

 Kapcsolatfelvétel a 

Bűvésszel 

 Felnőtt jelmez 

elkészítése 

 A terem átalakítása a 

farsangi mulatozáshoz 

(asztalok 

elrendezése, 

sütemények, üdítők 

kikészítése, 

„táncparkett” 

kialakítása 

 A helyszín 

berendezése a bűvész 

bemutatójához 

 A homokozó 

előkészítése a 

kiszebáb 

elégetéséhez 

A projekt produktuma: 

KISZEBÁB ÉGETÉS 

internet 

Február 15, hétfő – 

faliújság 

 

 

2010. január első hete 

 

A projektet megelőző 

hét 

Február 12, péntek 

délután és 15, hétfő 

reggel folyamatosan 

 

 

 

 

 

Február 16, reggel 

 

 

Február 19, reggel 

 

 

 

Február 19, délelőtt 

 

 

 

 

 

Győri Márta – 

Óvodavezető  

Csoportos óvónők 

 

Csoportos óvónők – dajka 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportos óvónők – dajka 

 

 

Az óvoda karbantartója 

 

 

 

Nagycsoportos óvónők 
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„KIBÚJÁS VAGY BEBÚJÁS” 

(2010. Febr. 1 – 5.) 

Téma: Néphagyomány; Gyertyaszentelő – időjós nap 

 

Tevékenységek 
 HÓBARLANG építése az udvaron, kidíszítése festéssel 

 Szituációs játékok a közösen készített mackó fejdísszel 

 Árnyjáték: Medvebocs és a róka c. mese 

 Népi mondókák, dalok, versek a néphagyomány témakörében 

Az időjárás lehetőséget adott számunkra; „hó barlangot” építettünk az udvaron, 

majd kidíszítettük azt hó festéssel, mely jól illeszkedett a barlang – medve 

témához.  

A néphagyomány gyermekközeli feldolgozása sokoldalú tapasztalással valósult 

meg. A GYERTYASZENTELŐ – IDŐJÓS NAP sok – sok játékot kínált, mely 

közben lehetőség adódott ok – okozati összefüggések felfedezésére; tűz – fény 

– árnyék megtapasztalására: udvaron – napsütésben; árnyjáték során – a 

bábszínházban. 

Érzelmi töltést adott a hétnek, hogy minden gyermek hozhatott egy mackót 

otthonról. Építettünk nekik barlangot, csoportosítottuk őket fajtájuk, színük, 

méreteik alapján. Közben mód nyílt életmódjukról mesélni, utánoztuk lomha 

mozgásukat, ébresztgettük verssel, énekkel bíztattuk táncolásra őket. Mackó 

fejdíszt készítettünk mindenkinek és átváltoztunk mackókká. 

Méhviasz lapból gyertyákat sodortunk, miközben megvizsgáltuk a viaszt; szín, 

forma, mintázat, illat, halmazállapot változása hő hatására. Az elkészült 

gyertyák adták a fényt a meseláda segítségével bemutatott árnyjáték – 

bábszínháznak. 
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Dátum: 

02.01-05. 

„KIBÚJÁS VAGY BEBÚJÁS”                                        

Téma Képességfejlesztés 

Feladat 

 

 

 

A külső világ  

tevékeny 

megismerése 

 

 

Matematikai 

tapasztalatok 

 

 

 

Néphagyomány: febr. 2. 

 gyertyaszentelő 

 időjós nap 

Képek, történetek alapján a medve külső 

jellemzőinek, lakóhelyének, 

életmódjának, mozgásának bemutatása. 

 

Heterogén halmazból egynemű halmaz 

létrehozása: a játékok közül mackók; a 

többféle állatképek közül a medvés 

képek kiválogatása 

Népi hagyományok átörökítése az 

életkori sajátosságok 

figyelembevételével. 

I. sz. Képek alapján a medve külső 

jellemzőinek megfigyelése. Emlékezet, 

képzelet, figyelem fejlesztése. 

II. sz. Történetek alapján a medve 

életmódjának, mozgásának 

érzékeltetése. Fogalomalkotások. 

Csoportosítások egyéni szempontok 

alapján: kiállítás rendezése.. Számlálás 

gyakorlása 

III. sz. Probléma magoldó gondolkodás 

fejlesztése. 

 

 

Mese 

vers 

 

 

 

 

 Jegecske (új mese) 

 „Ébredezik már a medve…” (új 

népköltés) 

 A medve és a róka c. mese 

árnyjátékkal történő előadása 

Az árnyjáték bemutatásával új élmény 

nyújtása. 

II. sz. Verbális képességek 

fejlesztése: összefüggő beszéddel, 

szókincsbővítéssel. 

III. sz. Képzelet, fantázia, 

reprodukciós készség fejlesztése 

mesehallgatással, a népköltés 

eljátszásával. Ok – okozati 

összefüggés felfedeztetése a fény – 

árnyék viszonyában. 
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Ének 

Énekes 

játékok 

 

 

 

 

 „Mackó, mackó…” (új dalosjáték) 

 „Dirmeg, dörmög a medve…” (új 

mondóka) 

Zenei fejlesztés: magasabb – mélyebb 

változatos érzékeltetése 

Zenehallgatás: „Jön a tavasz, megy a 

tél…” 

Vidám dalok, mondókák mozgással 

kísért gyakorlása, ismételgetése. 

Térbeli tájékozódás: térbejárással; 

kör képzetének fejlesztése: 

köralakítással. 

Zenei élmény nyújtása 

I. sz. Éneklési készség fejlesztése 

II. sz. magasabb – mélyebb relációk 

közötti különbségek felfedeztetése 

 

 

Rajzolás 

Mintázás 

kézimunka 

 

 

 

 

 Gyertya sodrása méhviasz lapból 

 Barlang színezése zsírkrétával 

 Mackók festése 

 Hó barlang festése az udvaron 

Sodrás technikájának gyakorlása. 

Helyes eszközhasználat: nagy 

lendületes körfirka gyakorlása. 

II. sz. Finommozgás, szem – kéz 

koordináció fejlesztése. 

II. sz. Szociális képességek 

fejlesztése: társas kapcsolatok 

erősítésével, együttműködéssel a 

közös tevékenykedések által. 

 

 

Moz g á s  

 

 

 

Mackó torna 

Ismert gimnasztikai alapformák 

felhasználásával szabadgyakorlatok 

Kúszás, mászás asztalok – székek – más 

tárgyak alatt. 

Játék: Mackók a barlangban 

I. sz. Nagymozgások fejlesztése 

II. sz. Téri tájékozódó képesség 

fejlesztése.  

Szociális képességek fejlesztése; 

alkalmazkodó képesség fejlesztése; az 

udvariasság szokásainak alakítása 

 

Anyanyelvi 

nevelés 

 

 

 

Ellentétek: kint – bent 

        világos – sötét 

        fekete – fehér 

hideg – meleg 

kisebb – nagyobb 

Szókincsbővítés: kanóc, méhviasz 
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„Farsangi állatalakoskodó” 
(2010. Febr. 8. – 13.) 

Téma: „Februárba jő a farsang, táncba hív a muzsika hang!” 

 

Tevékenységek 

 Táncoló medvék készítése papírból 

 Farsangi álarcok festése – játék a festékkel és a színekkel 

 Állatfigurákat ábrázoló farsangi kalapok készítése 

 Ismerkedés farsangi kikiáltókkal, táncokkal 

 Muzsikás népi együttes farsangi alakoskodó játékába való aktív 

bekapcsolódás 

Első közös farsangi bálunkra kezdtünk ráhangolódni és készülni a héten. A 

gyerekek otthonról hoztak nagyobb testvért ábrázoló farsangi képeket, 

melyekkel kapcsolatban beszélgettünk arról, mi is lehet ez a néphagyomány, 

miért is tartották ezt őseink fontosnak. Közben „vigadós – mulatós” 

gyermekdalokat hallgattunk és mozogtunk is ezekre. Ezt a hangulatot fokozta a 

Muzsikás népi együttes. A zenészek népi hangszereket szólaltattak meg és a 

zenélés közben rövid történetet adtak elő a farsangi szokásokról – 

állatalakoskodásról, medvetáncoltatásról. A csoport minden tagját maximálisan 

lekötötte a műsor. Önfeledten énekelték az esetleg már ismert dalokat, és 

mozogtak, táncoltak, amikor ezt kívánta meg a hangulat. Módjukban állt a 

hangszerek megszólaltatása, majd az óvodai csörgő – ritmust játszó 

hangszerekkel „kísérhették” is a zenészeket.  

A hét többi napján folytattuk a mulatozást, és az általunk készített medvéket is 

megtáncoltattuk. 

Vidám, élénk, táncos, varázslatos hangulatban telt el ez a hét.  
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Dátum: 

02.08 – 13. 

Farsangi állatalakoskodó 

Téma Képességfejlesztés 

Feladat 

 

 

 

A külső világ  

tevékeny 

megismerése 

 

 

Matematikai 

tapasztalatok 

 

 

 

„Februárban jő a farsang, táncba hív a 

muzsikahang”. 

Farsangi állatalakoskodó a Muzsikás 

együttessel. 

Ismerkedés a farsangi népszokásokkal, 

hiedelmekkel; téltemetés, szalmabáb 

kiszebáb égetés, medvetáncoltatás. 

Hagyományokra épülő játékok. 

Halmazok alkotása és bontása a farsangi 

lufik felhasználásával. 

A terem folyamatos farsangi díszbe 

öltöztetése. 

Ismerkedés a hagyományokra épülő 

farsangi játékokkal, szokásokkal, 

alakoskodásokkal. 

Báli hangulat keltése. 

II. sz. Szociális képességek 

fejlesztése: együtt mulatozás – 

bolondozás 

Értelmi képességek fejlesztése: 

fogalomalkotás, képzelet, figyelem 

Csoportosítások egyéni szempontok 

alapján: lufik színe, alakja… szerint 

 

 

Mese 

vers 

 

 

 

 

 Bartos Erika: Bogyó és Babóca 

jelmezbálban (új mese) 

 Farsangi kikiáltók 

 Maskarások, bolondok…(új mondóka) 

A kikiáltók segítségével farsangi 

hangulat keltése. 

I. sz. Beszédkészség fejlesztése 

II. sz. Szókincsbővítés. 

III. sz. Fogalomalkotás, szándékos 

figyelem, memória fejlesztése.  
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Ének 

Énekes 

játékok 

 

 

 

 Tánci, tánci, bumm, bumm…(új dal) 

 Mackó, mackó ugorjál…(ismétlő dal) 

 „Dirmeg, dörmög a medve…” (ismétlő 

mondóka) 

Zenei fejlesztés: Ismerkedés a ritmust 

játszó hangszerekkel. Tánclépések és 

térformák. 

Zenehallgatás: Hegedül a kisegér 

Élőzene – Muzsikás együttes 

Térformák alakítása, tánclépések 

gyakorlása. 

Ismerkedés a csörgő, ritmust játszó 

hangszerekkel. 

Ismerkedés a népzenével, népi 

hangszerekkel. 

II. sz. Zenei ízlés formálása. 

III. sz. Ritmusérzék fejlesztése. 

Testi képességek fejlesztése – 

tánclépések gyakorlása által. 

 

 

Rajzolás 

Mintázás 

kézimunka 

 

 

 

 

 „Táncoló mackók”: Előre kivágott 

formára testrészek ragasztása 

 Farsangi állatfigurát ábrázoló kalapok 

készítése ragasztással 

 Farsangi szemüveg festése 

Játék a festékkel és a színekkel. 

II. sz. A ragasztás technikájának 

gyakorlása; finommozgás fejlesztése, 

szem – kéz koordináció fejlesztése. 

III. sz. Absztraháló és szintetizáló 

készség fejlesztése, szem – kéz 

koordináció fejlesztése. 

III. sz. Absztraháló és szintetizáló 

készség fejlesztése 

 

 

Moz g á s  

 

 

 

Mackó torna (ismétlés) 

Ismert gimnasztikai alapformák 

felhasználásával szabadgyakorlatok 

Kúszás, mászás asztalok – székek – más 

tárgyak alatt. 

Játék: Mackók a barlangban 

I. sz. Nagymozgások fejlesztése 

II. sz. Téri tájékozódó képesség 

fejlesztése. Szociális képességek 

fejlesztése; alkalmazkodó képesség 

fejlesztése; az udvariasság 

szokásainak alakítása 

 

Anyanyelvi 

nevelés 

 

 

 

Fújó gyakorlatok: lufik fújása 

                            „lufi verseny” a szőnyegen: széltől szélig a kéz segítsége nélkül 

Szókincsbővítés: maskara 

      kiszebáb 
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„Tél – temetés” 
(2010. Febr. 15 – 19.) 

Téma: Farsangi Bál 

 

Tevékenységek 

 Farsangi bál az óvodában 

 Bűvész bemutatója 

 Kiszebáb égetés az udvaron 

Az igazi farsangi mulatozást nagy izgalmak, készülődések előzték meg az előző 

hetekben és napokban. A várva – várt alkalomra mindenki jelmezt öltött, bele 

értve a felnőtteket is. A szülők, (még langyos) farsangi fánkkal készültek és 

finomabbnál – finomabb sütemények fokozták a hangulatot.  

Jó hangulatban, önfeledt mulatozással telet a délelőtt. Szívesen vizsgálgatták 

egymás jelmezét, aktívan vettek részt a közös táncban, és énekes 

bemutatkozásban. Természetesen nem telhetett a nap versengések nélkül; 

szívtunk üdítőt szívószállal, passzolgattuk a lufikat – kinek nem esik le a földre – 

volt táncverseny és természetesen végig kóstolták a finom falatokat is. „Farsang 

idején az emberek mértéktelenek voltak mindenben.” – ez a népszokás nálunk is 

megvalósult. 

A hangulatot fokozta a Bűvész tréfás bemutatója, mely a csodák és misztikumok 

világába vezetett minket. A gyerekek megtapasztalhatták a csodás átalakulást, 

és még aktív részesei is lehettek a mutatványoknak. 

A 3. hét zárása és egyben csúcspontja a KISZE – ÉGETÉS volt az udvaron. A 

programmal zömében a nagycsoportosok készültek, de mi is aktív részesei 

voltunk a tél végérvényes elűzésének. (Az esemény alatt újra előkerültek a Tűz 

modul elemei, amikor mi taníthattuk okos dolgokra a nagyokat.)  
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Ez az esemény zárta a Farsangi néphagyományról való megemlékezést, mely 

során a gyermekek aktív közreműködésükkel egy kicsit részesei lehettek őseink 

szokásainak. 

 

 

Dátum: 

02.15 – 19. 

Tél - temetés 

Téma Képességfejlesztés 

Feladat 

 

 

 

A külső világ  

tevékeny 

megismerése 

 

 

Matematikai 

tapasztalatok 

 

 

 

 

Farsangi Bál 

Jelmezek öltése, farsangi étkek 

fogyasztása – vidám mulatozás. 

A bűvész tréfás bemutatója által a 

„csodás” átalakulás megtapasztalása. 

Tél – temetés: kiszebáb égetése az 

udvaron. 

Színek kavalkádja: lufik és a terem díszei 

által 

Vidámság, jókedv, udvariasság. 

Hagyomány átörökítés. 

Azonosulás a felöltött jelmeznek 

megfelelően. 

II. sz. Szociális képességek 

fejlesztése: együtt mulatozás – 

bolondozás, alkalmazkodási készség 

fejlesztése. 

II. sz. Előadás alatt a kulturált 

viselkedés szabályainak megismerése 

és betartása. 

II. Értelmi képességek fejlesztése: 

színek megnevezése által 

 

 

Mese 

vers 

 

 

 

 

 Sarkady Sándor: Farsang (új vers) 

 Farsangi fánk… (új mondóka) 

 Ez a lábam ez… (új mondóka) 

 Gyerekek, gyerekek… (ismételt 

mondóka) 

 

  

Bátor versmondásra ösztönzés – 

gyakorlás. 

I. sz. Beszédkészség fejlesztése 

II. sz. Szókincsbővítés. 

III. sz. Auditív memória fejlesztése, 

emlékezet fejlesztése 
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Ének 

Énekes 

játékok 

 

 

 

 Fenn az égen, lenn a Földön…(dalos 

bemutatkozó) 

 Tánci, tánci…(ismételt dal) 

 Mackó, mackó ugorjál…(ismételt dal) 

Zenei fejlesztés: Tánclépések és 

térformák. Egyenletes lüktetés és ritmus 

Zenehallgatás: Egy boszorka van… 

Farsangi CD hallgatása 

Vonulós – táncos mozdulatok 

változatos gyakorlása. 

Térformák alakítása. 

I. sz. Egyenletes lüktetés érzékének 

fejlesztése. 

II. sz. Ritmus és hallásfejlesztés. 

II. sz. Térbeli tájékozódás 

fejlesztése.  

 

 

Rajzolás 

Mintázás 

kézimunka 

 

 

 

 

 

Farsangi szín kavalkád 

 Játék a színekkel – ceruza, zsírkréta, 

festék használata nagy felületen. 

 

Alkotókedv fokozása a változatos 

eszközök biztosításával. 

Helyes eszközhasználat. 

II. sz. Finommozgás, szem – kéz 

koordináció fejlesztése. 

II. sz. Szociális képességek 

fejlesztése: társas kapcsolatok 

erősítésével, együttműködéssel a 

közös tevékenykedések által. 

III. sz. Kreativitás fejlesztése 

 

 

Moz g á s  

 

 

 

 

Lufi passzolás 

Játékos utánzó gimnasztikai gyakorlatok 

a lufival. 

Lufi dobás, elkapás, passzolások 

Lufi „hajtó” verseny  

Versenyszellem kialakítása. 

I. sz. Nagymozgások fejlesztése. 

II. sz. Ügyesség, egyensúlyérzék 

fejlesztése. 

II. sz. Alkalmazkodó képesség 

fejlesztése. 

III. sz. Téri tájékozódó képesség 

fejlesztése. 

 

Anyanyelvi 

nevelés 

 

 

 

 

Szívó gyakorlatok: üdítő – szívószállal 

Ellentétek: vidám – szomorú 

        gyors – lassú 

        halk - hangos 



PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Városközponti Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 

Belvárosi Óvodája 
7621 Pécs, Papnövelde u. 18-20. 

72/ 534 517 

E-mail: papiovi@freemail.hu 

 

 

 

 

 

 11    15 
  

 

FOTÓGALÉRIA  

1.Hét 

 

 
Készül a mackó barlang, ki is festjük 
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Megláttuk az árnyékunkat 
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Mackók 
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Készülnek a gyertyák 
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„A két medvebocs, meg a róka” 
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2. HÉT 

 
Fújjuk a lufikat 

 
Készülnek a „táncoló” medvék 
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Megtáncoltattuk a medvéket 

                                         
Énekeltünk is nekik
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A Muzsikás népi együttes  

 
   Nagy volt az „ámulat” 
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A gyerekek is aktívan vettek részt a zenélésben 

 
   Készülnek a „mackós kalapok” 
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Malacka sem marad ki a mulatozásból 

 

 
   Nyuszi, egér is bekapcsolódott 
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3. HÉT 

 
A varázslatos jelmezek 
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Farsangi „dínom – dánom” 

 
  „Ki tudja gyorsabban kiszívni az üdítőt?” 
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„Vigyázz, le ne essen a lufi!”  
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Itt még áll a Kisze – báb! 

 
Meggyújtottuk 
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VÉGÉRVÉNYESEN ELŰZTÜK A TELET! 


