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 AJÁNLÁS A KAPOSVÁRI NAPSUGÁR 
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI KÖZPONT 

MÓDSZERTANI ANYAGAIHOZ

A kaposvári Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központban az 1990-es évek közepe óta 
foglalkoznak magas támogatási szükségletű (súlyosan-halmozottan fogyatékos) gyermekekkel 
és fiatalokkal. A korábban fogyatékos személyek napközi otthonaként működő intézményben 
a kezdetektől nagy elkötelezettséggel és komoly szakmai felkészültséggel folyt a munka, ami 
már akkor jelentősen túlmutatott egy szociális intézmény feladatain. A rájuk bízott gyermekek 
és fiatalok fejlődésében vetett hittel igyekeztek a szakemberek a családokkal együttműködve 
biztosítani az optimális fejlődés lehetőségét mindenki számára. Azóta is jellemző az intézmény 
munkatársaira a folyamatos fejlődés és innováció igénye. 2005 szeptemberében kísérleti jel-
leggel indították el a fejlesztő iskolai oktatást, a jogszabályváltozást egy tanévvel megelőzve, 
iskolai intézményegységük 2011-től fejlesztő nevelés-oktatást végző gyógypedagógiai nevelé-
si-oktatási intézményként működik.

A szakmai innovációik megvalósítása érdekében minden pályázati forrást megragadtak, így 
történt ez 2017-ben is, amikor elkészítették „A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyerme-
kek nevelését-oktatását biztosító jó gyakorlatok módszertanának fejlesztése és átadása” című 
EFOP-3.1.6-16-2017-00014 számú pályázati projektet, melynek célkitűzései között a fejlesztő 
nevelés-oktatás szakmai fejlesztése is szerepelt.

A program megvalósításában a szakemberek széles köre dolgozott, igazi team-munkában 
működött együtt a különböző szakirányon végzett gyógypedagógus, a gyógytornász, a kon-
duktor szakember, akik körében számtalan egyéb tanfolyami végzettséget is találhatunk, ami 
lehetővé teszi a fejlesztő eljárások széles skálájának biztosítását a fejlesztő nevelés-oktatásban 
résztvevő gyermekek és fiatalok számára.

A kézirat formájában mintegy 550 oldal terjedelmű – több kötetre osztott – módszerta-
ni anyagban jól érzékelhető a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok neve-
lésében és oktatásában szerzett több mint 20 éves szakmai tapasztalat, a szakmai irányelvek 
egyértelmű érvényesülése, a kliens-központúság, a szükséglet-orientáltság és a komplexitás. A 
komplex gyógypedagógiai fejlesztést szolgáló foglalkozások munkatervei figyelembe veszik a 
tanulók életkori sajátosságait és tanulási szükségleteit. Az eltérő életkorú tanulócsoportok ese-
tében módszertanilag jól felépítve látható a koncentrikusan bővülő ismeretanyag megjelenése, 
és a ráismerést támogató, ismétlődő tanulásszervezési és tartalmi azonosságok összhangja.

A mozgásnevelés munkatervében példaértékűen mutatkozik meg, hogy a súlyosan-halmo-
zottan fogyatékos gyermekek és fiatalok mozgásnevelése, mozgásfejlesztése a tanulócsoport 
heterogenitása és szerteágazó szükségletei miatt a különböző mozgásfejlesztéssel foglalkozó 
szakemberek (gyógytornász, konduktor, szomatopedagógus) szoros team munkája keretében 
lehet igazán hatásos. A munkaterv nagy erénye a tanulócsoportok sajátosságaihoz, eltérő moz-
gásállapotához való illeszkedés, a differenciálás magasszintű megvalósítása, hogy azonos cél-
kitűzéshez eltérő nehézségű feladatokat biztosít a súlyosabb mozgásállapotú tanulók és a sú-
lyosan értelmileg akadályozott tanulók számára. Ebben a munkatervben is gyönyörű példáját 
látjuk a szükséglet-orientált tervezésnek és kivitelezésnek, ami minden tanuló számára biztosít-
ja az optimális fejlődés lehetőségét.

A mozgásnevelés munkaterve remekül illeszkedik a többi foglalkozás munkatervében talál-
ható témahetekhez, kapcsolódik az időjáráshoz is, így megvalósítható a fejlesztő nevelés-okta-
tásban az a komplexitás, ami segíti a tanulókat az egyes foglalkozásokon elsajátított ismeretek 
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integrálásában, szintetizálásában. A munkatervben szereplő játékok kifejezetten jól illeszked-
nek az adott foglalkozás célkitűzéseihez és feladataihoz. Nagyon kiváló lehetőség, hogy a ta-
nulók egy héten egyszer uszodai foglalkozáson vehetnek részt, és ez szervesen beépül a moz-
gásnevelésbe, ehhez készült a Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (HRG) foglalkozások 
munkaterve. A mozgásnevelésben hangsúlyos szerepe van a pozícionálásnak, ehhez készült 
egy további segédanyag, melyben nemcsak azt mutatják be, hogy milyen eszközök vehetők 
igénybe az optimális testhelyzetek biztosításához, hanem azt is láthatjuk, hogy egy úgynevezett 
pozícionáló tábla használatával jelenítik meg minden munkatárs számára, hogy az egyes fog-
lalkozásokon melyik tanuló számára melyik a legmegfelelőbb testhelyzet.

Csak elismeréssel lehet szólni a csodálatosan összeállított, lenyűgöző tartalmú mondóka-, 
vers- és énekgyűjteményről, ami követi a munkatervekben található tematikákat, megfelel a 
gyermekek és a később a fiatalok életkori sajátosságainak. Hatalmas repertoárt ad a gyógypeda-
gógusok és a gyógypedagógiai segítő munkatársak kezébe a foglalkozások változatos, és valódi 
művészeti, irodalmi értékekkel színvonalassá tett megtartásához. A tanulók témához illeszkedő 
alkotásainak bemutatása csak tovább emeli a gyűjtemény értékét, szép illusztrációkat ad a mon-
dókákhoz, versekhez, énekekhez.

A játékgyűjtemény a mondóka- vers- és énekgyűjteményhez hasonlóan egy igazán hasz-
nos gyűjtemény, tele érdekes és izgalmas játékokkal, kreatív megoldásokkal. Nagy segítség a 
differenciálás lehetőségeinek pontos megfogalmazása, illetve a játékok további változatainak, 
adaptálási lehetőségeinek felvázolása. 

A munkához szívből gratulálok az alkotók közösségének. Az anyagok reménység szerint 
széles körben hozzáférhetők lesznek a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekekkel és fia-
talokkal vagy akár felnőttekkel foglalkozó szakemberek számára. Mindemellett a teljes mód-
szertani anyag a szülők, hozzátartozók számára is rengeteg hasznos ötletet tartalmaz, továbbá 
a leendő gyógypedagógusok számára felsőoktatási segédanyagként is jól hasznosítható (kü-
lönösen az értelmileg akadályozottak pedagógiája és a szomatopedagógia szakirányon), vagy 
különböző gyakorlat-orientált továbbképzések anyagát is képezheti.

Szeretettel ajánlom mindenkinek, aki bárhol a szakterületen, bármely ágazatban – a korai 
fejlesztéstől kezdve a fejlesztő nevelés-oktatáson át a felnőtt korú fogyatékos személyek ellá-
tásáig – magas támogatási szükségletű (súlyosan-halmozottan fogyatékos) személyek nevelésé-
vel, oktatásával fejlesztésével, rehabilitációjával foglalkozik.

Budapest, 2021. április 8.

Dr. Márkus Eszter
egyetemi docens

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

A MÓDSZERTANI DOKUMENTUMOKAT LEKTORÁLTA

Dr. Márkus Eszter lektor
Egyetemi docens
Oligofrénpedagógiai - szomatopedagógiai szakos gyógypedagógiai tanár
Speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 
Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
Szomatopedagógiai Szakcsoport
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 ELŐSZÓ

Magyarország Kormánya „Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül „A 
köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” tárgyú felhívást tett közzé 2017-ben, amelyre A 
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete is benyújtotta pályázatát:

„A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek nevelését-oktatását biztosító jó gyakor-
latok módszertanának fejlesztése és átadása című, az EFOP-3.1.6-16-2017-00014 azonosító 
számú projekt” a Kaposváron működő Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ 
(továbbiakban NGYPMK) fejlesztését célozta meg.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős 
Helyettes Államtitkárság támogatói döntése alapján az elnyert támogatás: 45 millió Ft.

A projekt alapvető céljai: A tudásmegosztás a célcsoportok szükségleteihez igazodó mód-
szertani, valamint speciális segédanyagok részletes kidolgozásával, a jó gyakorlatok más szol-
gáltatók számára történő átadásával. A szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök beszerzésé-
vel, valamint a gyermekek társadalmi elfogadásának elősegítésével kíván a projekt hozzájárulni 
a minőségi fejlesztő neveléshez-oktatáshoz és a komplex hátránykompenzációs szolgáltatások 
elérhetőbbé tételéhez.

A projekt 4 db lektorált módszertani anyag kiadását is lehetővé tette. A módszertani 
anyagok, egész tanévre nyújtanak támogatást a pedagógusoknak a tervező munkájukhoz. A do-
kumentumok egy-egy része önállóan is használható, de a 4 kötet egymást kiegészítve, komplex 
módon könnyíti meg a gyógypedagógusok, pedagógusok felkészülését. A mozgásneveléssel, 
mozgásfejlesztéssel foglalkozó és az intellektuális képességek fejlesztését végző szakemberek 
összehangolt team munkája tükröződik a módszertani dokumentumokban.

A kiadvány a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ szakemberei által lett ösz-
szeállítva:

�� Komplex gyógypedagógiai fejlesztés foglalkozásainak munkaterve és módszertana 
I. kötet
Értelmi területek fejlesztését felölelő foglalkozások munkaterve és módszertana
Reggeli köszöntő, Önkiszolgálás, Szűkebb- tágabb környezet, Munka- szabadidő, 
Ének-zene

�� Mozgásnevelés, mozgásfejlesztés, önkiszolgálási képesség fejlesztés, Hidroterápiás 
Rehabilitációs Gimnasztika munkaterve és módszertana II. kötet

A fejlesztő–nevelő oktatást támogató segédletek
�� A pozícionálás eszközei és azok használatára vonatkozó útmutató III. kötet

A pozícionáló tábla és annak használatára vonatkozó útmutató elkészítése, a személyre 
szabott mozgásnevelés, mozgásfejlesztés, az önálló életvitel kialakítását segítő fejlesztő 
tevékenység végzésének megkönnyítése, egységessé tétele érdekében.

�� Mondóka-, vers-, ének- és játék gyűjtemény IV. kötet összeállítása a fejlesztő neve-
lő–oktató gyógypedagógiai tevékenység gyakorlati alkalmazásának segítése érdekében.

Tisztelt Olvasó!
Szakmai meggyőződéssel szeretnénk segítséget nyújtani a fejlesztő nevelés–oktatásban 

dolgozó szakemberek tervező munkájához, legyen pályakezdő vagy már régebben dolgozó 
gyógypedagógus, pedagógus vagy gyógypedagógiai pálya iránt érdeklődő személy.

Ajánljuk a módszertani kiadványokat azoknak a fejlesztő nevelés-oktatásban dolgozó 
szakembereknek, akik elhivatottsággal, szakmai koncepcióval fordulnak a súlyosan-halmo-
zottan fogyatékos tanulók felé.

A „súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók” kifejezést gyógypedagógiai tartalmának 
jelentése miatt, a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ szakmai anyagaiban kö-
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tőjeles írásmóddal használjuk, ellentétben a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
és az Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához használatos dokumentumaiban.

(Márkus, 2021. lektori vélemény)

E kiadványok megjelentetésével tiszteletemet fejezem ki a Mozgáskorlátozottak So-
mogy Megyei Egyesületének alapító és jelenlegi tagjainak, munkatársainak, egykori és jelen-
legi növendékeinek és hozzátartozóinak.

Megbecsüléssel gondolok azon munkatársaimra - Németh Adrienne, Kárpáti Anikó, Öl-
vetiné Jelinek Beáta, Lázár Attiláné, Lengyel Ágnes, Proszonyák Zsuzsanna, Varga Lászlóné,

 Zsálek Erika, Szabó Rita - akikkel 1997-től a kezdeti nehézségeket legyőzve kezdtük meg 
a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok fejlesztését a Napsugár Gyógypedagó-
giai Módszertani Központban. 

Az Ő szakmai tudásuk és az elkötelezettségük találkozott a szakmai elképzeléseimmel, 
melynek eredményeként jelenlegi munkatársaimmal kidolgoztuk a négy kötetből álló 
módszertani dokumentumainkat, több mint 22 éves gyakorlati tapasztalatra építve.

Alföldi Róbert színművész idézetével zárom gondolataimat:
„Egy olyan világot szeretnék, amibe az élethez és a boldogsághoz való jog nem kérdés és 

nem külön megoldandó feladat, hanem ugyanolyan természetes dolog, mint az, hogy az is előre 
jusson, akinek ez nem is olyan egyszerű. A sérült emberek mutatják meg, hogy nincs lehetet-
len. A Társadalom pedig örüljön, hogy vannak ilyen tagjai. Megmutatják, hogy hogy kellene 
élnünk!”

dr. Hegedüs-Beleznai Csilla
gyógypedagógus/projektmenedzser
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A MÓDSZERTANI DOKUMENTUMOKAT 
KÉSZÍTETTÉK

Ballérné Kiss Angéla

 Gyógypedagógus: értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos ta-
nár 
Mentori vezetőtanári szakvizsga, Nyelv és beszédfejlesztő pedagó-
gus 
Augmentatív Alterntív Kommunikációs szakember
Étkezési zavarok és terápiájuk a súlyosan-halmozottan fogyatékos 
tanulók esetében és 
A mozgássérülés alapjai, alapvető technikák, terápiák és eszközök 
alkalmazása a gyakorlatban című tanfolyamokkal rendelkező szak-
ember.
Tanító

Gelencsér Ágnes

Gyógypedagógus: szomatopedagógia és tanulásban akadályozottak 
pedagógia szakirány
Étkezési zavarok és terápiájuk a súlyosan-halmozottan fogyatékos 
tanulók esetében című tanfolyammal rendelkező szakember.

dr. Hegedüs-Beleznai Csilla

Gyógypedagógus: oligofrénpedagógia szakos tanár
Szenzoros-Integrációs terapeuta
Közoktatásvezetői szakvizsga
Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja szakvizsga
Augmentatív Alterntív Kommunikációs szakember
Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek egész életívet 
átfogó gyógypedagógiai kísérése, A súlyosan-halmozottan fogyatékos 
gyermekek korai fejlesztésének, a képzési kötelezett gyermekek fej-
lesztésének általános és speciális kérdései tanfolyamokkal rendelkező 
szakember.
Tanító
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Király Nikoletta Flóra 

Gyógypedagógus: értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos ta-
nár 
Német nemzetiségi óvodapedagógus, óvodapedagógusi gyógytest-
nevelő
Étkezési zavarok és terápiájuk a súlyosan-halmozottan fogyatékos 
tanulók esetében és 
A mozgássérülés alapjai, alapvető technikák, terápiák és eszközök 
alkalmazása a gyakorlatban című  tanfolyamokkal rendelkező szak-
ember.

Kopházi Médea

gyógytornász – fizioterapeuta
Kinesio-Tape alap, Mozgásvizsgálatok és mozgásterápiák gyer-
mekkorban, Étkezési zavarok és terápiájuk a súlyosan-halmozottan 
fogyatékos tanulók esetében című tanfolyamokkal rendelkező szak-
ember.

Kugliné Jónás Judit

Gyógypedagógus: tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 
tanár
 Étkezési zavarok és terápiájuk a súlyosan-halmozottan fogyatékos 
tanulók esetében és 
A mozgássérülés alapjai, alapvető technikák, terápiák és eszközök 
alkalmazása a gyakorlatban című tanfolyamokkal rendelkező szak-
ember.
Tanító
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Ölvetiné Jelinek Beáta

Konduktor – Általános Iskolai Tanító
Gyógytestnevelő szakvizsga
Pfaffenrot terapeuta
Szenzoros Integrációs terapeuta
A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek korai fejlesztésének, 
a képzési kötelezett gyermekek fejlesztésének általános és speciá-
lis kérdései, Mozgásvizsgálatok és mozgásterápiák gyermekkorban, 
Étkezési zavarok és terápiájuk a súlyosan-halmozottan fogyatékos 
tanulók esetében című tanfolyamokkal rendelkező szakember.

Proszonyák Zsuzsanna

Gyógypedagógus: szomatopedagógia szakos tanár
Gyógypedagógiai és közoktatásvezetői szakvizsga
Okleveles rehabilitációs szakember
Augmentatív Alterntív Kommunikációs szakember
Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek egész 
életívet átfogó gyógypedagógiai kísérése, A súlyosan-halmozottan 
fogyatékos gyermekek korai fejlesztésének, a képzési kötelezett 
gyermekek fejlesztésének általános és speciális kérdései, Étkezési 
zavarok és terápiájuk a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók 
esetében című tanfolyamokkal rendelkező szakember.
Tanító

Péterfi Csilla

Gyógypedagógus: tanulásban akadályozottak pedagógiája és szoma-
topedagógia szakirány
Portage-modell tanfolyammal rendelkező szakember.
Tanító
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Varga Lászlóné

Gyógyúszás foglalkoztató
Gyógymasszőr 
Gyógypedagógiai asszisztens
Szociális asszisztens

A módszertani dokumentumok készítői
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„A” osztályosok reggeli köszönt  éneke 

„B” osztályosok reggeli köszönt  éneke 
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„C” osztályosok reggeli köszönt  éneke 

A sámsoni piacon… 

„Alma, alma gömböly … 

Piros alma de kerek… 

Piros alma csüng a fán… 

Alma, alma… 

Hüvelykujjam almafa… 

 

 

 

 

  



30

Csanádi Imre: Alma 

Mentovics Éva: Almaszedés 

Osvát Erzsébet: Almaszüret 

Kányádi Sándor: Alma, alma cím  verse megzenésítve 
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Hej, a sályi piacon (magyar népdal) 

Kányádi Sándor: Alma, alma cím  verse megzenésítve, szöveg módosításával. 

Körtéfa, körtéfa…. 

Ádám, Éva… 
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Várfalvy Em ke: Szilvamagozó mondóka Pákolicz István: Szilvalekvár 

Veres Csilla: szi susogó 

Hull a szilva a fáról…. 
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Éva szívem, Éva 

Szem, szem sz l szem… 

Ence, Bence, kis kemence 
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Takáts Gyula: Szüreti vers Fazekas Lajos: Szüreti készül dés 

Érik a sz l … 

 Badacsonyi sz l hegyen… 
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Lipem, lopom a sz l t… 

Ettem sz l t, most érik… 

sszel érik babám… 
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Dombon törik a diót… Dió, dió, só, só… 

Csoóri Sándor: Dióbél bácsi Osvát Erzsébet: Diódáridó 
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De jó a dió… 

Kiszáradt a diófa 

Dombon törik a diót 
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Itt a köcsög… 

Gedeon Ferke: szi vers  

Sarkadi Sándor: Édes sz 
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Raggamby András: Tavasztól tavaszig ( szi részlet) részlete 

Gomba, gomba, gomba… Ez a gomba, de megn tt! 

Csanádi Imre: Gomba 

Gryllus Vilmos: Gomba- dal 
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Gyárfás Endre: Gesztenyéz  

Mentovics Éva: Gesztenye- mondóka 

Sarkadi Sándor: Gesztenyecsalogató

Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél 

Weöres Sándor: Gesztenye úrfi 
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Szalai Borbála: Makk-emberke Szalai Borbála: Mogyorót szedtem 

Csiteri, csütöri… Gyékény, gyákány…� 
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Kányádi Sándor: Elment Péter 

Matos Maja: Töklámpás 

Mentovics Éva: Töklámpás 

Mentovics Éva: Mi lehet a tökb l? 
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Móricz Zsigmond: Iciri- piciri (  Dramatizálási lehet ség)  
Ajaj, hol volt, hol nem… 
Volt egyszer egy iciri piciri házacska 
ott lakott egy iciri piciri kis macska. 
Volt annak két iciri piciri kis ökre, 
rákaptak egy iciri piciri kis tökre. 
Csizmát húz az iciri piciri kis macska, 
hová lett az iciri piciri barmocska. 
Bejárja az iciri piciri kis erd t, 
s nem leli az iciri piciri tekerg t. 
Bejárja az iciri piciri kaszálót, 
s nem látja az iciri piciri kószálót. 
Rátalál egy iciri piciri kis tökre, 
bánatában iciri picirit meglökte. 
Felfordult az iciri piciri tököcske, 
benne a két iciri piciri ökröcske. 
Megörült két iciri piciri ökrének: 
vége van az iciri piciri mesének! 
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Papp Viola: Sárgarépa Várfalvy Em ke: Sárgarépa etet  
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A répa (orosz népmese)  
Az apóka ültetett egy répát, és így 
biztatgatta: 
– N j, n j, répa, növekedjél, gyökérke, 
jó édesre, szép kövérre, óriási nagyra! 
Meg is n tt a répa, jó édes lett, szép 
kövér lett, óriási nagy lett. 
Ment az apóka, hogy kihúzza. 
Húzta-húzta, tépte-cibálta, ráncigálta, 
De hiába – nem mozdult a répa. 
Hívta az apóka az anyókát. 
Anyóka húzta apókát, 
apóka húzta a répát – 
húzták-húzták, ráncigálták, de hiába 
– nem mozdult a répa. 
Hívta az anyóka az unokáját. 
Unoka húzta anyókát, 
anyóka húzta apókát, 
apóka húzta a répát – 
húzták-húzták, ráncigálták, de hiába 
– nem mozdult a répa. 
Hívta az unoka a kutyát, Bogárkát. 
Bogárka húzta unokát, 
unoka húzta anyókát, 
anyóka húzta apókát, 
apóka húzta a répát – 
húzták-húzták, ráncigálták, de hiába 

– nem mozdult a répa.

 
 
 

Hívta Bogárka a tarka macskát. 
Macska húzta Bogárkát, 
Bogárka húzta unokát, 
unoka húzta anyókát, 
anyóka húzta apókát, 
apóka húzta a répát – 
húzták-húzták, ráncigálták, de 
hiába 
– nem mozdult a répa. 
Hívta a macska az egérkét. 
Egérke húzta a macskát, 
macska húzta Bogárkát, 
Bogárka húzta unokát, 
unoka húzta anyókát, 
anyóka húzta apókát, 
apóka húzta a répát – 
húzták-húzták, jót rántottak rajta … 
Erre aztán engedett a répa 
– kifordult a földb l. 
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Hej, Gyula… 

Várfalvy Em ke: Ki eszi a 
kukoricát? 

Zirg -zörg  kukorica… 
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Nemes Nagy Ágnes: Vízimolnár 

Madarak voltunk… 

Szita, szita s r  szita… 



48

Gazdag Erzsébet: A kiskakas rézgarasa Gazdag Erzsi: A vízipók malma 
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Süssünk, süssünk valamit… 

A part alatt… 
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A malomnak nincsen köve… 

Veres Miklós: Vasárnapi utazás 
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Peregnek a falevelek,…� 

Hétf , kedd, szerda, csütörtök,…� 

Esik es , csepereg, sárga… 

Esik es , csepereg, megáznak… 

Amikor kint süt a Nap… 

Esik es , süt a nap… 

Tamási Áron: Tócsamondóka 

Fés s Éva: szi varázssz nyeg� Csanádi Imre: Levélsöpr � 
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Veres Csilla: Õszi susogó� 

Hermann Marika: A kíváncsi egérke 

Kovács Barbara: Sír a felh  

Gazdag Erzsi: Itt az sz! 
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Kányádi Sándor: Jön az sz 

Kiss Dénes: Itt az sz 

Kovács Barbara: Levél a szélben� 

László Gyula. Szálló levelek 

Raggamby András: Tavasztól tavaszig 
( szi részlet)� 
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Matos Maja: szi álom 

Osváth Erzsébet: Falevelek 

Osvát Erzsébet: Jött szanyó hideg széllel 

Osvát Erzsébet: Síró-rívó November 
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Tarbay Ede: sz- anyó 

Weöres Sándor: Kis versek a szélr l 

Juhász Ferenc: A kertekre leszállt a dér� 

Radnóti Miklós: Október� 

Gryllus Vilmos: Csepp, csepp, csepereg… 
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Gryllus Vilmos: sz szele zümmög… 

Felülr l fúj az szi szél… 
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Süss fel Nap… 

Esik az es … 

Négy vándor…  
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Ess, es , ess… 
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A galagonya� 
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Szél hozott, szél visz el…� 
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Süni, süni, sünike… 

Csukás István: Sün Balázs  
Erd szélen, erd széli 
tölgy tövében volt egy ház. 
Abban lakott hét süntestvér: 
Sün Aladár, 
Sün Piroska, 
Sün Adorján, 
Sün Dorottya, 
Sün Demeter, 
Sün Tihamér 
s a legkisebb: 
Sün Balázs. 
 
Hogyha jól bevacsoráztak 
Sz k lett nékik az a ház, 
S el fordult ilyenkor, 
Hogy kívül rekedt Sün Balázs. 
Furakodott, nyomakodott 
Morgott, perelt dühöngve 
Semmit se ért, mit tehetett, 
Lefeküdt a küszöbre 
Telt az id , múlt az id  
Éjre éj és napra nap 
Egyre többször fordult el , 
hogy a házból a legkisebb kimaradt. 
„Ebb l elég! Torkig vagyok!” 
kiáltott fel Sün Balázs 
„Sokan vagyunk, 
s kicsi nékünk ez a ház”. 

 
„Éppen ezért én elmegyek 
Szerbusz néktek hat testvér 
Sün Aladár, 
Sün Piroska, 
Sün Adorján, 
Sün Dorottya, 
Demeter és Tihamér!” 
 
Miután így elbúcsúzott 
Fogta magát, elindult 
Lába nyomán 
Porzott a vén gyalogút. 
Így baktatott, így poroszkált 
Szomszéd tölgyig meg sem állt 
Ottan aztán sürgött, forgott, 
Árkot ásott, falat emelt, 
Tet t ácsolt, ajtót szegelt, 
És mire a nap leszállt, 
Épített egy kalyibát. 
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„Így ni! – mondta – 
most már végre 
kényelmesen alhatok! 
Nem tolnak ki 
a küszöbre a nagyok!” 
Falevélb l ágyat vetett 
Kényelmeset, 
belé feküdt s hortyogott 
hogy csörögtek 
s remegtek az ablakok. 
Éjféltájban vihar támadt 
Hajlítgatta a vén fákat 
Fújt a szél nagy zajjal ám 
S arra ébredt, hogy zörögnek 
A kalyiba ajtaján. 
 
„Ki az? – szólt ki fogvacogva - 
Ki kopogtat éjnek idején?” 
„Mi vagyunk az – szóltak kintr l 
Mi vagyunk a hat testvér 
Sün Aladár, 
Sün Piroska, 
Sün Adorján, 
Sün Dorottya, 
Demeter és Tihamér!” 
„Elvitte a szél a házunk, 
engedjél be, 
ázunk-fázunk idekinn, 
csurom víz a kabát rajtunk 
és az ing!” 

„Jól van, jól van 
- szólt Sün Balázs – 
Jövök már” 
S fordult a kulcs, nyílt a zár. 
Betódultak mind a hatan 
Tele lett a kalyiba 
Kérdezte is Sün Tihamér: 
„Mondd csak testvér, 
nincs csak ez az egy szoba?” 
Lefeküdtek, elaludtak 
S arra ébredt Sün Balázs: 
Újra kicsi lett a ház! 
Mert az éjjel ide-oda lök dve 
Kiszorult a küszöbre. 
„Ejnye! – mondta fejvakarva – 
Mit tehetnék? Megnövök! 
S akkor talán nem lesz ágyam, 
Nem lesz párnám a küszöb!” 
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Gryllus Vilmos: „Szúrós gombóc jár a kertben…” (gyermekdal) 

 

Csanádi Imre: Mókus csalogató 

Mókuska, mókuska, felmászott a fára… 
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Nincs szebb madár, mint a lúd… 

Gá, gá, gá, megy a liba világgá… 

Réce, ruca vadliba… 

Árok partján ül egy liba… 

Libuskáim egyetek… 



65

Verseghy Erzsébet: Libanátha 

„Egyél libám, egyél már…” 
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„Hatan vannak a mi ludaink…” 

„Komáromi kisleány, vigyél által…” 



67

„Elesett a lúd a jégen...” 

Siess libám begyet rakni…” 

Száz liba egy sorba,… 
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Király Nikoletta Flóra: Szent Márton legendája  

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy kisfiú, akit úgy hívtak, Márton. Márton édesapja 
katona volt. Amikor a kisfiú nagyobbacska lett,  is szeretett volna katona lenni és 
jelentkezett a római hadseregbe. 
Egy napon egy város felé lovagolt és az út szélén egyszer csak meglátott egy koldust. 
Hideg volt. A szegény kolduson alig volt valami ruha. Reszketett a hidegt l, annyira 
fázott. 
– Segíts rajtam, nagyon fázom! -… mondta a koldus. 
Márton levette köntösét, kardjával kettévágta és az egyik felét a diderg  koldusra 
terítette. A koldus megköszönte, Márton pedig hazavágtatott paripáján. 
Kés bb, amikor Márton lefeküdt aludni, különös álmot látott. Álmában Jézust látta, és a 
vállán az a fél köpönyeg volt, amit  adott a koldusnak és rájött, hogy a koldus valójában 
Jézus volt. 
A jótettének híre ment hamar. Az emberek nagyon megszerették Mártont és azt szerették 
volna, hogy  legyen a püspökük. De Márton nem akart püspök lenni, ezért elbújt az 
emberek el l a libaólba. Az emberek kés  estig keresték, kutatták. Még lámpásokat is 
gyújtottak, mert közben rájuk sötétedett. 
A libák gágogásukkal elárulták Mártont, így az emberek mégis megválasztották 
püspöknek. 
Nagyon szerették mindenütt, mert jóságos volt és mindenkinek segített. 
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Miki, Miki, Mikulás… 

Donászy Magda: Télapóka, öreg bácsi 

Devecsery László: Jön a Mikulás 

Sarkady Sándor: Télapó 
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Hull a pelyhes…� 



71

Pattanj pajtás… 

Télapó itt van…� 
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Nyári Mikulás, téli Télapó 

Csendes este, téli este 

Megjött a Mikulás 
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Suttog a fenyves…� 
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Aranyosi Ervin: Szeretetcsomagom Falu Tamás: Csodás ünnep� 

Pásztorok keljünk fel… 
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Szálljatok le, szálljatok le…. 

Kis karácsony… 

Eljött a karácsony… (részlet)  
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Kovács Barbara: Gyújtsuk meg a gyertyát… 

Csendes éj… 
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Pásztorok, pásztorok… 

Adventi hírnök… 
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Karácsonynak éjszakáján… 

Idvezlégy kis Jézuska… 
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Ó, gyönyör  szép titokzatos éj… 

Gryllus Vilmos: Gyújtsunk gyertyát 

Kicsi gyermek… 
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Mennyb l az angyal… 

Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözít … 
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Adjon Isten, füvet, fát… 

Osvát Erzsébet: Jókedv  köszönt  Gazdag Erzsi: Január 
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Gryllus Vilmos: Beköszönt  

: 
Dér, dér, diridér… Ha-ha- ha havazik, …
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Hó-hó-hópihe,…� Hideg van és fázom,…� 

Weöres Sándor: Kis versek a szélr l 

Gazdag Erzsi: Hóember� 

Kányádi Sándor: Betemet a nagy hó 

Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben� 
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Varjú károg, fúj a szél…� 

Szabó L rinc: Esik a hó� Szalai Borbála: Mesevilág 

Devecsery László: Itt a tél 
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Mentovics Éva: A hóember kívánsága 

Kányádi Sándor: Aki fázik...� 

Kovács András Ferenc: Csillagcseng  

Garay Zsuzsanna: A Hókirályn  � 
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Gazdag Erzsi: Hó-farsang 

Bartos Erika: Tél� 

Mentovics Éva: Ködfátyolba burkolózva  
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Gazdag Erzsi: Tél z  

Orgoványi Anikó: Kökény 

Bartos Erika: Szélbújócska 

Baley Csenger: Feny k dicsekednek 
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Mentovics Éva: Sejtelmes fény ragyog Csorba Gy z : Hó-hívogató  

Mentovics Éva: Csizma, sapi, nagykabát  
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Hóembernek se keze se lába, hóembernek… 
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Ezüst szánkót hajt a dér… 

Hull a hó is, fúj a szél is… 
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Ember, ember, december… 

Szita, szita, péntek… 

Bartos Erika: Farsang Lévay Erzsébet: Farsangi fánk 
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Bartos Erika: Farsangi fánk 

Juhász Magda: Farsangoljunk 

Péter Erika: Farsangi örömök 

Gazdag Erzsi: A bohóc köszönt je� 

Devecsery László: Bohóc-biztató 
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Török Károly: Farsangoló 

Gryllus Vilmos: Bál, bál maszkabál 
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Itt a farsang, áll a bál… 

Hopp, Juliska… 
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Dirmeg, dörmög a medve…� Brumma, brumma, brumma, hó… 

Weöres Sándor: A medve töprengése… Csukás István: Mackómese… 
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Brumm, brumm, Brúnó… 

(hajlított háttal járunk)
(fázósan átkaroljuk magunkat)

(leguggolunk)
(brummogva járunk)
(nyújtózkodva ásítunk)
(kezünkkel a havazást utánozzuk)
(alvást utánozzuk) 
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Gazdag Erzsi: A hóvirág éneke 

Osvát Erzsébet: Nyújtózik a hóvirág 

Zelk Zoltán: Ibolya 

Csanád Béla: Április 

 Fazekas Anna: Április verse 
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Szabó L rinc: A szél meg a nap 

Jékely Zoltán: A három pillangó  
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Tavaszi szél vizet áraszt… 
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Hej, tulipán, tulipán… 
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Hosszú lábú gólya bácsi… Bújj be, béka a bokorba…

Zelk Zoltán: Gólya, gólya  
Udud István: A gólya 
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Dalmady Gy z : Fecske a szobában 

Gazdag Erzsi: Fecskenóta 
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Gólya, gólya gilice 

Eresz alól fecske fia f f

Fecskét látok… 
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Nyuszi, nyuszi, nyulacskám… 

Növény n  az ég felé,… 

Ásó, kapa, gereblye… 

Répa, retek,mogyoró… 

Megfogtam egy magocskát,… 
(összecsippentjük az egyik kezünk mutatóujját) 
(másik kezünk mutatóujjával lyukat fúrunk magunk elé a 
földre) 
(beletevés imitálása)
(el bb az egyik aztán a másik kezünkkel betemet  
mozdulatot végzünk, a „lyuk” felett ) 
(egyik kezünk ujjait behajlítva végezzük a gereblyéz  
mozdulatot)
(öntöz  mozdulatok)
(két kezünkkel karikát rajzolunk a leveg be)
hüvelyujjunk kibújik az öklünkb l felfelé)
kinyújtjuk a többi ujjunkat, majd összezárjuk a 

tenyerünket és virágformára szétnyitjuk) 
(ráfújunk a képzeletbeli virágra) 
(ujjainkat mozgatjuk felfelé) 

Kicsi mag a föld alatt… 
Két öklünket egymás felé fordítva összetapasztjuk.)

Az egyik kéz mutatóujjával eljátsszuk a csíra

Másik kezünkkel, ujjainkat lefelé fordítva mutatjuk, hogyan.) 
(Kapaszkodik a gyökér.)
A csírából zárt tenyérrel levélke lesz.)

(Karunkkal fölfele kúszunk.) 

(Nyújtott ujjainkat összezárva bimbót formálunk,…) 
(…azután lassan kinyitjuk tenyerünket, ujjainkat széttárjuk.) 
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Fazekas Anna: Saláta Gyárfás Endre: Zsebre vágom a kiskertet
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Kerek a káposzta… 

Hej, Vargáné káposztát f z… 

Kiskertemben uborka… 
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Nyuszi fülét hegyezi… Sarkadi Sándor: Húsvéti mondókák 

Korán reggel felébredtem… 

Kinyílott az aranyes … 

E szép házba nyitottam… 

Jó reggelt, jó reggelt, kedves liliomszál… 

Én kis kertész legény vagyok… 
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Zelk Zoltán: a három nyúl  
Egyszer régen, nagyon régen, 

zúgó erd  közelében, 
három nyulak összegy ltek, 
selyemf re települtek, 
ottan se ültek sokáig, 
talán csak egy fél óráig, 
amikor felkerekedtek, 
hogy már végre hazamennek, 
egy szarka felettük szállott 
s felkiáltott: -Mit csináltok? 
Mit csináltok, három nyulak? 
Úgy ültök ott, mint az urak -- 
- Úgy, úgy bizony, mint az urak! - 
felelték a három nyulak.- 
Ezután már urak leszünk, 
ebédre rókahúst eszünk! 
Nem fogjuk az id t lopni, 
most indulunk rókafogni 

Csacsi szarka, nem elhitte? 
Repült is már, a hírt vitte, 
s buta róka is elhitte. 
De hát hogyne hitte volna, 
akármilyen ravasz róka, 
mert a szarka így kiáltott: 
-Egy jegenye fölött szállok, 
mikor lenézek a földre, 
három nyulak ülnek körbe. 
Összebújva tanácskoznak - 
Jaj, mekkora nyulak voltak! 
Jaj, mekkora fejük, szájuk, 
a medve egér hozzájuk! 
Hát még mir l beszélgettek? 
Hogy eztán csak rókát esznek - - 
Ennek a fele se móka! 
Szedte is lábát a róka. 
Futott ki az erd szélre, 
csak miel bb odaérne! 
Hát amint ott futott, szaladt, 
szembe vele farkas haladt: 
- Szaladj te is, komám, farkas, 
jaj, mit láttam, ide hallgass! 
az erd  közepén jártam, 
most is borsódzik a hátam, 
sosem láttam ilyen szörnyet, 
ottan ültek három szörnyek! 
Három nyúl volt, és akkora, 
fél méter is volt egy foga! 
Hát még mir l beszélgettek? 
Hogy eztán csak farkast esznek - 

No hiszen egyéb se kellett, 
a farkas is futni kezdett, 
a rókával versenyt futott, 
majdnem az orrára bukott! 
Addig futott, amíg szembe 
nem jött vele egy nagy medve: 
a medve így szólongatta: 
-Hova szaladsz, farkas koma? - 
- Medve komám, ne is kérdjed, 
szaladj, ha kedves az élted! 
Erd  közepiben jártam, 
jaj, mit láttam, 
jaj, mit láttam! 
Három nyulak ottan ültek, 
éppen ebédre készültek. 
Akkora volt foguk, szájuk, 
kisegérke vagy hozzájuk! 
Hát még mir l beszélgettek? 
Hogy eztán csak medvét esznek! - 
Egyébre se volt már kedve, 
szaladni kezdett a medve. 
Elöl róka, hátul medve, 
közben a farkas lihegve. 
Így szaladtak erd szélre, 
szomszéd erd  közepébe. 
Szaporán szedték a lábuk, 
szell  se érjen utánuk - 
Amíg futottak lihegve, 
egy vadász jött velük szembe. 
Nézi is ket nevetve: 
együtt szalad róka, medve - 
-No hiszen, csak ne nevessél, 
vigyázz, nehogy bajba essél! 
Szaladj inkább te is erre! - 
kiáltott rája a medve. - 
Az erd ben három szörnyek, 
puska sem öli meg ket. 
Három nyulak, de akkorák, 
nem láttam még ilyen csodát! – 
Szedte lábát a vadász is, 
eldobta a puskáját is. 
Ijedtében megfogadta, 
most az egyszer érjen haza, 
csak ne falják föl a szörnyek, 
sohase vadászik többet - 
Ezalatt a nyusziházban, 
f szálakból vetett ágyban 
három nyuszi aludt szépen, 
összebújva békességben. 
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Nyuszi ül a f ben… 

Nyuszi Gyuszi fekszik árokban… 
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Hová mégy te kis nyulacska… 
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Tordon Ákos: Anyák napi mondóka 

Létay Lajos: Édesanyámnak 

Ágh István: Virágosat álmodtam 

Vass-Várkonyi: Piros rózsa, fehér rózsa 

Osvát Erzsébet: Meséltél és meséltél 

Móra Ferenc: Anyának 
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B. Radó Lili: Köszönt  anyák napjára 

Balogh József: Édesanyám- nagyanyó 

Donászy Magda: Édesanyámnak 
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Barcsai – Fehér Géza: Nagymamának Fecske Csaba: A nagymamánál
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Könny  szél illatoz… 

Örömünnep ez a nap… 
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Orgona ága… 

Kovács Barbara: Álruhás királylány… 
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Két kis kakas összeveszett… 

Erre kakas, erre tyúk… 

Hermann Marika: Egy szuper csoda 
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A kiskakas gyémánt félkrajcárja (népmese)  
Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kis kakasa. Csak ott keresgél, csak ott 
kapargál a kiskakas a szeméten, egyszer talál egy gyémánt félkrajcárt. Arra megy a török 
császár. Meglátja a kiskakasnál a gyémánt félkrajcárt, azt mondja neki: 
- Kiskakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat. 
- Nem adom biz én, kell a gazdasszonyomnak. 
De a török császár er vel is elvette t le, hazavitte, betette a kincseskamrájába. A kiskakas 
megharagudott, felszállott a kerítése tetejére, elkezdett kiabálni: 
- Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom. 
Megharagudott erre a török császár. 
- Eredj te szolgáló, fogd meg a kiskakast, hogy ne kiabáljon, vesd bele a kútba. 
A szolgáló megfogta, kútba vetette. De a kiskakas csak elkezdi a kútban: 
- Szídd fel begyem a sok vizet, szídd fel begyem a sok vizet! - Arra a begye mind felszítta a 
vizet a kútból. A kiskakas megint felszállott a török császár ablakába: 
- Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom. 
Megint azt mondja erre a török császár a szolgálójának: 
- Eredj te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd belé az ég  kemencébe. 
A szolgáló megint megfogta a kiskakast, s az ég  kemencébe vetette. De a kiskakas 
megintcsak elkezdi: 
- Ereszd ki begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet. Ereszd ki begyem a vizet, hadd oltsa el a 
tüzet! - Erre a begye mind kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet. Akkor megint csak felszállott 
az ablakba: 
- Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom. 
Még nagyobb méregbe jött erre a török császár. 
- Eredj te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd bele a méhes kasba, hadd csípjék agyon a 
darazsak. 
A szolgáló belevetette a kiskakast a méhes kasba. Ott megint elkezdi a kiskakas: 
- Szídd fel begyem a darázst; szídd fel begyem a darázst. 
Arra a begye mind felszítta a darázst. Akkor megint felszállott a török császár ablakába: 
- Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom. 
Már a török császár nem tudta, mit csináljon vele. 
- Eredj te szolgáló, hozd ide azt a kiskakast, hadd tegyem ide a b  bugyogóm fenekébe. 
Megfogja a szolgáló a kiskakast; a török császár beteszi a b  bugyogója fenekébe. 
Akkor a kiskakas megintcsak elkezdi: 
- Ereszd ki begyem a darázst, hadd csípje meg a farát, ereszd ki begyem a darázst, hadd 
csípje meg a farát. 
A begye mind kieresztette a darázst, azok jól megcsipkedték a török császár farát. Felugrik 
erre a török császár: 
- Jaj, jaj, a fránya egye meg azt a kiskakast; vigyétek hamar a kincses kamrába, hadd keresse 
meg a maga gyémánt félkrajcárját. 
Bevitték a kiskakast a kincses kamrába, ott megint elkezdi a maga nótáját: 
- Szídd fel begyem a sok pénzt, szídd fel begyem a sok pénzt. 
Erre a begye mind felszítta a török császár három kád pénzét. A kiskakas hazavitte, odaadta a 
gazdasszonyának; gazdag asszony lett bel le, még máig is él, ha meg nem halt. 
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Ez a malac piacra megy 

Hermann Marika: Malacka nagy esete 
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Gazdag Erzsi: Vidám trombitások 

Bidres- bodros bárány… 
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Hol jártál báránykám… 

Volt nekem egy kecském… 

Három szabó legényke…. 
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Móricz Zsigmond: A török és a tehenek  
Volt egy török, Mehemed, 
Sose látott tehenet. 
Nem is tudta Mehemed, 
Milyenek a tehenek. 
Egyszer aztán Mehemed, 
Lát egy csomó tehenet. 
„Én vagyok a Mehemed!” 
„Mi vagyunk a tehenek!” 
Csodálkozik Mehemed, 
Ilyenek a tehenek? 
Számlálgatja Mehemed, 
Hányfélék a tehenek.  
Meg is számol Mehemed, 
Háromféle tehenet. 
Fehéret, feketét, tarkát, 
Meg ne fogd a tehén farkát! 
Nem tudta ezt Mehemed, 
S felrúgták a tehenek. 

Boci, boci tarka… 
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Gyí, paci, paripa… 

Fáj a kutyámnak a lába… 

Aranyosi Ervin: rangyalra leltél Osvát Erzsébet: Balambér 



123

Gazdag Erzsi: Tarka cica, fehér cica 

Cirmos cica, haj!... 

Szabó L rinc: Falusi hangverseny 
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A part alatt… 

Ziki-zaki zakatol 

Poros úton… 

Megy a hajó a Dunán… 

Weöres Sándor: Haragosi 

Bartos Erika: Repül   

Illyés Gyula: Mozdony - vers

Pákolitz István: Hajó 
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Weöres Sándor: Kocsi és vonat 

Szalai Borbála: A jelz lámpa 

Tamkó Sirató Károly: Csöpp kis Márta 
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ri István: Nyári reggel 

Osváth Erzsébet: Madárijeszt  

Raggamby András: Tavasztól tavaszig 
(nyári részlet) 
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Péter Erika: Felh tánc 
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Daloskönyv gyerekeknek, Bálint Mariann rajzaival

Ének az óvodában

Mondókáskönyv 3.

Mesebolt

Amikor SZENT MÁRTON odaadta a köpenye felét
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Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:

Mondóka: 

Fújja szél a fákat, letöri az ágat, reccs! 
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Fú, fú, fú, fú, fú a szél, 

táncol egy (két) falevél, 

susog, susog a levél, 

lefújja a hideg (meleg) szél! 

Fejleszt  hatás: 
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Fejleszt  hatás:

Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:
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Gryllus Vilmos: A tekn sbéka 

 Bent a vízben a tekn sbéka, 

 fürgén úszik, mint a hal. 

kint a parton a tekn sbéka,  

lassan mászik, majd meghal.  
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Fejleszt  hatás:
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Sapka fogó:

Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:

Gryllus Vilmos: Békavacsora 

Békamama lesben áll, 

csak a torka lüktet. 

Kicsi fia kiabál: 

„Kérek szúnyogsültet!” 
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Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:

Gördeszkán közlekedve
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a legmagasabb mozgásformával

akadállyal

Váltóverseny:

Páros verseny:

Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:
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Vers: Zelk Zoltán: Halország 

Falu végén, hegy alatt, csörgedezik egy patak, 

ficánkoló víg halak, játszanak a víz alatt. 

Reggel vígan ébrednek, eleségért sietnek, 

szitaköt , vízipók, halreggelire valók. 

Kés bb ebéd is kerül s ha fönn az ég kiderül: 

a víz színére úsznak, úgy köszönnek a Napnak. 

Fejleszt  hatás:
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Leng teke
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Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:
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Dal: 

Csön-csön gy r , arany gy r , 

Nálad van az ezüst gy r , 

Itt csörög, itt pörög, itt add ki! 

csapatjátékként
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Fejleszt  hatás
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Tekeredik a kígyó
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Dal 

Tekeredik a rétes, kígyó akar lenni, 

tekeredik a kígyó, rétes akar lenni. 

Csapatjáték során

Fejleszt  hatás:
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„Told be a körbe!”
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Fejleszt  hatás:

Népdal:  

Beültettem kiskertemet a tavasszal, 

Rózsa szegf , liliom és rezedával, 

Ki is nyíltak egyenkint, el szeretném adni mind, 

De most mindjárt! 

Én megveszem virágodat, ha eladod, 

Ha az árát te magad is nem sokallod, 

Versenyfutás az ára, fussunk egyet utána, 

De most mindjárt! 
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Fejleszt  hatás:
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Egyéni játék

Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:
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a Mikulás játszóházából.

Fejleszt  hatás:
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Váltóverseny
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Fejleszt  hatás:

Sorversenyként
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Fejleszt  hatás:  

 

a Hull a pelyhes…, vagy a Télapó itt van…dalra
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Fejleszt  hatás:  
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Fejleszt  hatás:  

Hull a hó…
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Fejleszt  hatás:

A súlyosan mozgáskorlátozott tanulókra adaptálva: 
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Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:



199

Csapatjátékban: 

Fejleszt  hatás:
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Hinták: 



201



202

Golyóskád (golyófürd , labdakád, labdafürd ):

Fizioballok: 

Felfújható matrac

Babzsákfotel: 
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Szárazzuhany- szalagok, anyagok, csörg , zörg  tárgyak, lufik, kis labdák: 

Trambulin:  
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Zenél  fotel: 

Rezg lap: 

Rezg  párna:  

Felfújható boksz-zsák figura:

felakasztott lufikkal szélharanggal „Keljfel Jancsi”

Habfürd ben pancsolás: 
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Hempergés

Zenére végzett mozgás: 

Szalagok, csörg s kötél táncoltatása zenére: 

Hangszerekkel játék adott ritmusra:

 „Cica-bál”

Táncoló tündérek:
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Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:
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Fejleszt  hatás:
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