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Bevezetés 

 
 
 
  Szeged lakótelepeinek egyikében van iskolánk, ahová több mint 700 gyerek 
jár. A családok többsége szerény anyagi körülmények között él. A sok munka mellett kevés 
időt tudnak gyermekeik nevelésére fordítani a szülők. Ebben próbálunk segíteni úgy, hogy 
olyan programokat kínálunk gyerekeik számára, melyeket ők nem tudnak biztosítani (vagy 
anyagi helyzetük, vagy érdektelenségük, vagy lehetőségeik miatt). A napközis 
rendezvényeknek nagy sikere szokott lenni, ebben a szülők is megerősítenek bennünket 
 

Az Arany János Általános Iskolában 11 napközis csoport működik, minden nevelő 
teljes óraszámban végzi ezt a feladatot. Szakképesítést illetően tanítók és tanárok egyaránt tagjai 
munkaközösségünknek. Vannak fiatal kollégák, illetve olyanok, akik már hosszú éveket tudhatnak 
maguk mögött a pályán, mint napközisek. Tíz csoport az alsó tagozatos gyerekekből tevődik össze, 
egy a felső tagozatból áll. 
 
  Iskolánkban a napközis munkaközösség hosszú évekre visszamenőleg minden 
hónapban 1-2 önálló programot szervez a napközis gyerekeknek. A rendezvényeket egy-egy téma 
közé csoportosítjuk. Az elmúlt években például a „ 15 éves az iskolánk”, vagy „ Európai Unióba 
léptünk”, vagy a „Tudás éve” volt meghatározó gondolat. 
   
  Ebben a tanévben a környezetvédelem és az egészség megőrzése volt a fő témánk, 
ezért igyekeztünk olyan rendezvényeket szervezni, melyek valamilyen módon ezekhez kapcsolódnak. 
Az éves kínálatban megtalálhatók azonban a hagyományos, illetve a nagyon népszerű, az elmúlt 
években közkedveltté vált tevékenységi formák is. Ezeken a programokon nagy számban vesznek 
részt a tanulók. Rendkívül kedvelik mindegyiket, hiszen olyan feladatok elé állítják a tanulókat, 
melyekkel a délelőtti tanulás során nem találkoznak, vagy nem ebben a formában. Kipróbálhatják 
egyéb olyan képességeiket, melyekre délelőtt nincs szükség, s ez sok gyereknek sikerélményt, jó 
körérzetet, kellemes hangulatot biztosít. A tanuló – tanuló, illetve tanuló – tanár kapcsolat is mélyül, 
jobban megismerjük egymást. A kellemes időtöltés a gyerekek lelki egészségére pozitívan hat, mely a 
testi egészséget is nagymértékben befolyásolja. A jó hangulat és a szeretet, mely a nevelők 
személyiségéből fakad, biztosítja azt, hogy tanulóink szeretnek napközisek lenni. 
 
  Minden programnak van egy felelőse (év elején megbeszéljük, ki mit vállal), az ő 
feladata a tervezés, szervezés, lebonyolítás, gondoskodni a jutalmakról, stb, de a lebonyolításban 
azonban minden napközis kolléga segít, ha erre szükség van. 
 
  Először a munkaközösség éves tervét ismertetjük, majd egy 3-4. osztályosoknak 
készült munkatervet adunk közre, mely témájában kapcsolódik az év fő témájához. 
 
  Mellékletként néhány program forgatókönyvét is elküldjük. Ezekből minden iskola 
illetve nevelő tetszése szerint kiválaszthatja magának azt, mely az adott tanulócsoportnak, vagy 
munkaközösségnek a legmegfelelőbb. 
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É V E S   P R O G R A M O K 
 

 
 
HÓ PRORAMOK MEGJEGYZÉS 
 
SZEPTEMBER 

Őszi futóverseny az iskola körül. 
 
 
Látogatás a Vadas parkba. 

1-2. oszt. : 400 m 
3-4-5. oszt.: 800 m 
Értékelés évfolyamonként, nemenként. 
Minden csoport. 

 
 
OKTÓBER 
 
 

Mit láttatok a Vadas parkban? 
Rajzverseny 1-2. oszt. 
Vetélkedő 3-4-5. oszt. 
 
„Halloween-party” rendezése. 

 
 
A vetélkedő forgatókönyvét mellékeljük. 
3-4-5. oszt.: tréfás jelmezek, vidám 
feladatok. 

 
NOVEMBER 

Cserebere vásár. Minden tanuló megunt vagy már nem 
használt játékát eladhatja (max. 150 Ft), ill. 
elcserélheti. Ilyenkor „piaccá” alakul az 
iskola zsibongója. 

 
 
 
 
DECEMBER 

Kézműves foglalkozás. Téma: a tél 
és a közelgő ünnepek. 
 
 
 
 
 
Karácsonyi műsor 

A felelős tanár a csoportok életkorának 
megfelelő feladatot ad, a tanulók az 
osztályban a napközis kolléga irányításával 
végzik a munkát. A sikeres darabokból 
kiállítást rendezünk, mely részben a 
karácsonyi műsorhoz dekoráció is. 
A napk mk. feladata az egész iskolának 
szóló karácsonyi ünnepély megszervezése 
(műsor, jelmez, díszlet). 

 
JANUÁR 

Sportdélután . 
1-2. oszt.: Váltóversenyek 
3-4-5. oszt.: Kapitánylabda 

 
Értékelés: évfolyamonként. 
 

 
FEBRUÁR 

Farsang – büfé az egészséges 
táplálkozás jegyében 

Az iskola dekorálása a napk. mk. feladata. A 
dekoráció készítésében a tanulók aktívan 
részt vesznek. 

 
MÁRCIUS 

Mesevetélkedő 1-2-3. oszt. 
Regényvetélkedő 4-5. oszt. 
 

Értékelés csapatonként. 
Az elsős mesevetélkedő forgatókönyvét 
példaként mellékeljük. 

 
ÁPRILIS 

Görkorcsolya ügyességi verseny az 
iskola udvarán. 

Értékelés egyénenként, évfolyamonként, 
nemenként. 
Az akadálypálya rajzát mellékeljük. 

 
MÁJUS 

Ötpróba vetélkedő Minden nap egy próbát teljesítenek a 
csoportok, a végén a felelős tanár összesít. 
Értékelés csoportonként, évfolyamonként. 
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JÚNIUS 
 
A tanév végén az utolsó tanítási naptól június végéig napközis felügyeletet biztosítunk az iskolában 
tanulóinknak. Igyekszünk ezeket a napokat tartalommal megtölteni, hogy ne csak „gyermekmegőrző” 
legyen a napközi. Erre a tanévre a következő programokat kínáljuk a gyerekeknek: 
 
 
 
SPORTNAPKÖZI 
 

• A sporttábor a tornászok részére kínál elfoglaltságot. Naponta 2x  edzés, de.: 9.00-11.00 , du.: 
14-00-16.00. 

• A változatosság biztosítása érdekében más sportágakkal is megismerkednek:  
• 1 délelőtt fallabdázás 
• 1 délelőtt falramászás 
• 1 délelőtt konditerem látogatás, ahol az erőgépeken erősítenek 
• 1 napra Szíksósra látogatnak, ahol a strandröplabdát ismerhetik meg 
• kirándulnak Kiskunhalasra, ahol a Csipkemúzeum és a szökőkút látogatása mellett a Fazekas 

Általános Iskola berendezett szivacsgödrös tornatermében tartanak edzést 
 
 
 
HELYISMERETI TÁBOR 
 
 

• Hajókirándulás a Tiszán 
• Látogatás a lovasiskolába – lovaglás igény szerint 
• Kirándulás a Szegedi Egyetem Füvészkertjébe.  
• Látogatás a Sportcsarnokba, a kondigépek kipróbálása 
• Részvétel a Somogyi Könyvtárban szervezett vetélkedőn 
• Múzeumlátogatás – a preparáló műhely megismerése 
• Kirándulás Szíksósfürdőre – strandolás 
• Mozi látogatás – ismerkedés a gépteremmel 
• Séta Szeged felújított belvárosában – fagyizás a Virág cukrászda teraszán 
• Küdősportokból bemutató szervezése az iskola tornatermében (karate, wing chun,  

taekwondo, judo, kendo) 
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I. 
 

  A napközis délután a napi állandó tevékenységekre épülve, de naprakészen, a délelőtti 
órák számához, a feladott lecke mennyiségéhez, annak tartalmához, a külön gyakorlás 
szükségességéhez, egy-egy tervezett foglalkozás aktuálissá válásához igazodva rugalmasan 
szerveződik. 
 
  Az éves munka meghatározott célra irányul. E köré építhetjük fel a különböző 
területeket felölelő tevékenységek rendszerét. 
A nevelési beszélgetések, irodalmi-, kulturális-, manuális- és játékfoglalkozások összefonódva, 
egymást kölcsönösen kiegészítve, és kiteljesítve képeznek komplex egységet. 
 
 

II. 
 
 

 Azért választottuk a környezetvédelem témáját, mert ez most nagyon aktuális, a gyerekek által 
is ismert dolog. A passzív környezetvédelemről (Ne bántsd!) át kell térni az aktív, óvó, fejlesztő 
védelemre. Csak akkor válik igazán érzékennyé egy ember a környezete iránt, ha gyermekkorban 
érzelmileg kötődött a növényekhez, állatokhoz, igényévé vált a kultúrált, szép, egészséges környezet. 
 
 
 
 

III. 
 

IRODALOM, KULTÚRA 
 
 

  Az irodalmi anyagok között számos olyan olvasmány kínálkozik, amellyel 
elmélyíthetjük, kiegészíthetjük környezetismereti tudásunkat. 
  A természet tárgyai és jelenségei nélkülözhetetlen elemei az eredményes 
nyelvtanításnak, választékos beszéd fejlesztésének. A szavaknak gazdag, élő tartalmat nyújtanak, 
valamint bőséges tárházai a gondolatok kifejezésének. 
  Az elbeszélés akkor kap szerepet, ha a tanulóknak nincs elegendő tapasztalatuk, ha 
valamit nem ismernek, és más módon nehezen juthatnak annak birtokába. Ilyenkor a tanító saját 
élményeit, tapasztalatait, ismereteit mondja el. Természetesen az elbeszélések akkor a 
legértékesebbek, ha a tanár a kirándulásai, utazásai és egyéb más tevékenysége során gyűjtött 
élményeit adja elő. A tanulók reagáló képességét növeli az is, ha érzi tanárának a környezetvédelem 
kérdései iránt táplált őszinte lelkesedését. 
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Az elbeszélés párosul a gyakorlati bemutatással 
 
  A népi műveltség néhány területe, mint értékhordozó és kulturális alapkő is rendkívül 
alkalmas az oktatásban való felhasználásra. A hétköznapok és az ünnepnapok rendjét a népszokások 
felelevenítésével lehet színesíteni. A természeti jelenségek, a növények, állatok megfigyelésével nem 
csak az iskolai anyagot tehetjük szemléletesebbé, hanem például az időjárásra vonatkozó ismereteket 
is bővíthetjük. A népi időjóslások általában hosszú évek természet-megfigyelésén alapulnak. 

A népművészet tárgyi anyagával múzeumlátogatás során ismerkedhetünk meg, de az 
ismeretek átadásakor a gyakorlati módszereket illeti az elsőbbség. A népművészet különböző 
formáinak gyakorlása során megismerkedhetünk az alkotó folyamat alapelemeivel, amely 
végeredményként a kreativitás kialakításához és fejlesztéséhez vezet. 

 

 
 

Játékmúzeumban megfigyeljük a természetes anyagok játékkészítési lehetőségét 
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Ötleteket is merítünk 
 

  Az állatok iránti vonzalom a gyerekeknél igen korán jelentkezik. Erre a kapcsolatra 
alapozva számos ismeretet lehet átadni, készséget lehet kialakítani. Az állatok gondozása, sorsukért 
érzett felelősségvállalás során a gyermek erkölcsi érzéke is formálódik, alakul. 
 

IV. 
 

SÉTA, MEGFIGYELÉS, GYŰJTÖGETÉS 
 
 

  Környezetünkben számtalan sok termés alkalmas játékkészítésre. Ehhez azonban meg 
kell keresnünk ezeket az anyagokat. Így fedezhetjük fel környezetünket is, amely évszakonként mást 
és mást kínál. 
 

 
 

Séta a természetben 
  A gyűjtögetés során megismertethetjük tanulóinkkal azokat a növényeket, amelyek 
színeikkel, formáikkal közvetlenül is kifejezik a természet szépségét; megtaníthatjuk a virágok nevét, 
gyűjtésük idejét. A vadvirágok jelentős része hasznos gyógynövény, festőnövény, fűszernövény. 
Ezekhez a növényekhez legendák fűződtek; évezredekkel ezelőtt is ismertek voltak, az emberek 
használták és tiszteletben tartották őket. Azért is fontos, hogy ismerjük a környezetünkben fejlődő 
növényeket, hogy megóvhassuk a védett fajokat, kerülni tudjuk a mérgezőeket. 
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Ismerkedés a gyógynövényekkel 
 

  Minden jelentős ünnephez fűződnek olyan szokások, amelyek a növényeknek jelképes 
erőt, varázserőt adnak. Ezek a szokások csak részben élnek már, de lehetővé teszik a hagyományokra 
való emlékezést. 
  Egy séta a természetben számtalan új és érdekes ismeretre, megfigyelésre adhat 
alkalmat. A gyűjtögető utak folyamán szorossá válik a természettel való kapcsolat. 
 

 
 

Gyönyörködés a természetben 
 
 

 
 
 
 



 9

V. 
 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK 
 
 

A növények,termések variálhatósága számtalan bábkészítési módra kínál lehetőséget. 
A kézműves tevékenységekben kimeríthetetlen pedagógiai lehetőségek rejlenek: 

• anyagismeretet biztosít 
• fejleszti a fantáziát, logikai készséget 
• növeli a kreativitást 
• nagyban szolgálja az érzelemvilág gazdagodását 
• a gyakorlati megvalósítás során alakítja az esztétikai értékrendet 
• képessé tesz a szabadidő helyes (hasznos) eltöltésére 
• formálja az ajándékozási szokásokat 
• kommunikációs lehetőséget teremt: közösségformáló, kapcsolatépítő 
• örömforrás 

 
 

A közös játékkészítés során a gyerekek megtapasztalhatják, hogy miféle titkok rejlenek 
az anyagokban: hogyan kel új életre a rongy, hogyan lehet szőni, fonni, csomózni, száraz 
terményekből egy állatkertnyi állatsereget készíteni… 

 

 
 

A kézműves foglalkozások során a gyűjtött természetes anyagokból magát a természetet formáztuk 
meg 
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Lovacska kukorica bajuszból és nádbugából zsákvászon alapon gyékénykerettel 
 

 
 

Mókus erdei iszalag és faháncs felhasználásával 
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Nyuszi cirokból, mohából és faháncsból 
 

 
 

Madár nádból, vaddohányból és mákgubóból foto kartonon nádkerettel 
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Nyuszi nádbugából, pulykataréjból és cickafarkból 
 

 
 

Szarvasbikák viadala 
Felhasznált anyagok: nyírfakéreg, moha, toboz, nádbuga, levelek 
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A foglalkozások során lényegi szempontként kell betartanunk a következőket: 

tokat lehet 

•  gyerekek, különben hamar 

• eg a játékkészítés során minél több munkafolyamatot 
lményeknek 

• etés, a tervezgetés is szerves része a játéknak, úgy a 

• dék 

 
 

• lehetőleg olyan játékokat készítsünk, amelyekkel hosszabb folyama
végigjátszani, tehát „használati értékük” is van. 
a játékokat pontosan, mívesen készítsék a
széthullanak 
ismerjenek m

• minden esetben ügyeljünk arra, hogy a játékok az esztétikai követe
is megfeleljenek. 
ahogy a gyűjtög
játékkészítés utáni rendrakás sem maradhat a pedagógusra, a takarítónőkre. 
A kész játékok kipróbálását, tárolását, a hasznos anyagok kimentését, a hulla
eltakarítását, az eszközök elrakását is bele kell kalkulálni a játékkészítés 
idejébe. 

 

 
 

A természetes anyagokból készült munkáinkkal részt vettünk a DALERT pályázatán. Jutalmunk egy 
 

hetes erdei iskolai táborozás volt Gyulán. 
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Kirándulunk a gyulai Városerdőn 
          

VI. 
 

 JÁTÉK 
 

 
„Mivel a játék a tanulás és az élet szerves része, ebből következik, hogy a játékot módszeresen tanulni, 

illetve tanítani kell.” 
         - Petrás Anna 
 
  A játéknak egységes funkciója van a fejlődés menetében: terméke és eszköze az 
értelmi fejlődésnek, gyakorló rendszere a mozgásnak, a szocializációnak. A játék különböző formái és 
fázisai kitöltik az egész általános iskolai életkort, és a testi-lelki fejlődésben pótolhatatlan szerepet 
töltenek be. 
 

 
 

Tájékozódási játék a természetben 
 

  A szerepjátékok során gyakorolja be a gyerek azokat a viselkedési mintákat, 
amelyekre felnőtt élete során szüksége lesz. A szerepjáték igen nagy indirekt nevelőeszköz a felnőtt 
kezében; hatékonyabb, maradandóbb mindenfajta verbális utasításnál, mert érzelmi azonosulás kíséri. 
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  A művészkedő játékok, a ritmikus játékok, a körjátékok, az ének, a testi ügyesség 
fejlesztését szolgáló játékok, az egyszerűbb szabályjátékok részben a hagyományosan élő szokások 
átvételéből állnak, részben a csoport által kialakított, meghatározott szabályok betartásából. 
  A játék rendkívül nagy jelentőségű a gyermek személyiségének fejlődése 
szempontjából, ugyanis a játék során: 

• fejleszti képességeit 
• tapasztalatokat szerez a térbeli viszonyokról 
• beleéli magát a játékba 
• a csoportjátékokban fejlődnek szociális érzelmei (figyelmesség, segítségvállalás, mások iránti 

rokonszenv) 
• a játékon keresztül barátokat szerez, megtanul uralkodni magán és a csoport más tagjait 

tisztelni 
 

 

 
 

Kipróbáljuk a sajátkészítésű fűzfasípot 
 

 
 

Vízrebocsátás előtt a vitorláshajó 
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A napköziotthon asztalainak, padjainak ügyes átrendezésével, csoportosításával az is 
megoldható, hogy a leckéjükkel már elkészült gyerekek egy sarokban leterített szőnyegen, vagy 
asztalokon csendes játékot játszhassanak. Az így játszó gyerekek kevésbé vonják el a még tanuló 
gyerekek figyelmét a tanulástól, mint az unatkozó, feszülten várakozók. Sőt! Játékuk serkentőbb 
motiváció a többiek számára, mint a sürgetés. A párhuzamosan folyó többféle tevékenység jobban 
modellezi a valódi otthont is, ahol a családban tanuló gyerek körül sokféle tevékenység folyik. 

 
 

 
 
 
 
Szeged, 2006-01-12. 
 
 
 
 
 

MUNKATERV 3-4. osztály számára 
SZEPTEMBER 

 
 

Az ősz – beszélgetés arról, hogy miért szeretjük az őszt 
Zelk Zoltán: Négy vándor – beszélgetés az évszakok 
váltakozásairól 
Gazdag Erzsi: Hol van a nyár? (vers) 
Móra Ferenc: Az én dinnyeföldem 

Természetnaptár készítése az 
őszről 
- gyűjtőmunka, tablókészítés -  

 
 
 

 

Az erdő – beszélgetés az erdők szerepéről 
Rakk István: Az erdő fohásza – mit adnak nekünk a fák? 
Zelk Zoltán: A tölgyfa születésnapja – meddig élnek a 
fák, ha óvjuk őket? 
Reviczky Gyula: Erdei dal (vers) 
Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Hallgatag erdő 

Gesztenye és egyéb termések 
gyűjtése, azokból különféle 
figurák, ékszerek készítése 
- barkácsolás, ragasztás -  

 
Játék: Fa a mindennapokban – a játék során a gyerekek fából készült használati tárgyakként 
mutatkoznak be, a többieknek ki kell találniuk, melyik tárgyról van szó. 
 
Séta a Füvészkertbe 
 
 
 
A róka – beszélgetés a róka hasznáról és káráról 
Zelk Zoltán: A szarka meg a róka – beszélgetés arról, 
miért mondjuk, hogy a róka ravasz állat 
A róka, a medve és a szegényember – magyar népmese -  
a mese dramatizálása 
Daltanulás: Gryllus Vilmos: A vadász és a róka 

Róka ujjbáb készítése 
- papírhajtogatás - 
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Játék: Sánta róka – udvari fogójáték 
 
 
 

 

A sün – mit tudunk a sünről? 
Büszke Kornis Miklós:  A mezei nyúl és a sün – 
dramatizálás 
Gárdonyi Géza: Sünanyó (részlet)  - a tanulmány 
kapcsán beszélgetés a sünök életéről 
Daltanulás: Gryllus Vilmos: Szúrós gombóc 

Térbeli kép készítése a sünről 
sodrott krepp-papírral 
- vágás, sodrás, ragasztás –  
Nyomdázás félbevágott 
gyümölcsökkel 

 
Játék: A gyümölcs – körjáték gyümölcsnevekkel 
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OKTÓBER 

 
 

Az ősz ajándékai – beszélgetés a gyümölcsökről és 
egyéb termésekről. Miért fontosak, mire használhatók? 
Gazdag Erzsi: A láthatatlan sümegi vízipipa 
Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: A mi diófánk 
Daltanulás: Gryllus Vilmos: Gombadal 

Falirács készítése kukoricaszárból, 
őszi terményekből füzér készítés, a 
fali rácson való elhelyezése 
Termésdíszek készítése 
- fűzés, ragasztás, kötözés, fonás -  

 
Játék: Hány dió van a sapkámban? – vidám találgatós játék 
 
 
 

 

Őszi levélhullás -  beszélgetés az ősz csodálatos 
színeiről 
Felix Salten: Bambi (részlet, a falevelek búcsúzása) – az 
ősz és az elmúlás 
Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Ősz szele zümmög 
Daltanulás: Gryllus Vilmos: Őszi falevél 

Színes őszi falevelek gyűjtése, 
préselése, és őszi levélkép 
készítése 
- préselés, ragasztás - 

 
Játék: Levélgereblyézés – udvari fogójáték 
  

 
 

Távoli tájak jellegzetes élővilága – beszélgetés a Föld 
állatvilágáról, gyűjtőmunka 
A tigris és a nyúl – felső-indus vidéki népmese 
A csökönyös kiselefánt – dramatizálás 
Gárdonyi Géza: Maki pipázik 

Állatföldrajzi térkép készítése 
- állatok rajzolása, színezése, 
elhelyezése a térképen -  

 
Játék: Melyik állat vagyok? – a gyerekek egy-egy állat bőrébe bújnak, a többieknek ki kell 
találniuk, melyikébe 
 
Kirándulás a Vadasparkba 
 
 
 

 

Nemszeretem állatok – beszélgetés arról, hogy milyen 
állatokat nem szeretünk, és miért nem, beszélgetés 
ezeknek az állatoknak a hasznosságáról 
Móra Ferenc: A mi pókunk 
Ezópusz meséi: A madarak, a vadak és a denevér  
Gárdonyi Géza: A hálátlan kígyó 
Daltanulás: Gryllus Vilmos: Pókcsalád, A sikló 

Csipeszes denevér készítése 
facsipeszből, és kartonból 
- kivágás, ragasztás – 
 

 
Játék: Denevér és moly – szembekötősdi, tájékozódás a hangok után 
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NOVEMBER 

 
 

Hogyan készülődnek az állatok a télre? – beszélgetés  
Osváth Erzsébet: A csavargó kis sün 
Móra Ferenc: Hörcsöggazda és Ürgemester 
La Fontaine: A tücsök és a hangya – a mese 
felelevenítése képek alapján 

Falikép készítése különböző 
magokból 
- ragasztás –  
 

 
Játék: Hamupipőke – a játék során bekötött szemmel kell különböző magvakat szétválogatni 
 
 
 

 

A csiga – beszélgetés a csiga mozgásáról 
Móra Ferenc: Pannika csigabigája - a csiga is alszik téli 
álmot 
Gazdag Erzsi: Csigaút (vers) 
Daltanulás: Gryllus Vilmos: Csigabiga 

Játékcsiga készítése parafadugó 
talppal 
- vágás, szerelés –  
 

 
Játék: Csigafuttató verseny – az elkészült parafadugós csigákkal 
 
 
 

 

Megjöttek a varjak – beszélgetés a hasznukról és arról, 
hogy a varjak telelni jönnek hozzánk 
Zenehallgatás: Halász Judit: Varjúnóta 
Móra Ferenc: A csókai csóka – verses mese (a csóka 
ugyan nem varjú, de a gyerekek találkozhatnak velük a 
városban) 
La Fontaine: A holló meg a róka – dramatizálás (mi a 
különbség a varjú és a holló között?) 

Varjúfüggő készítése 
fotokartonból, fekete raffiából 
- kivágás, kötözés, ragasztás –  
 

 
 
 
A madáretetők téli vendégei – beszélgetés a téli 
madáretetés fontosságáról, és az itt telelő madarainkról 
Gazdag Erzsi: A cinke és a szél 
Gazdag Erzsi: A rigó levele (vers) 
Gazdag Erzsi: Cinege-etetés (vers) 

Téli madáretető készítése 
természetes anyagok 
felhasználásával (kókuszdió, 
lopótök, stb.) 
Madárkalács készítése magvakból 
és faggyúból 

 
Séta a környéken, kihelyezett madáretetők megfigyelése. Saját madáretető elhelyezése az 
iskola erkélyén. 
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DECEMBER 

 
 

A tél – beszélgetés a tél örömeiről, szépségeiről, és 
színvilágáról 
Móra Ferenc: A jégmacska 
Gazdag Erzsi: Tél a falun 
Zenehallgatás: Gryllus: Színvilág 

Természetnaptár készítése a télről 
- gyűjtőmunka, tablókészítés -  

 
 
 

 

Közeleg a karácsony – beszélgetés az adventi 
készülődésről 
Luca-napi népszokások, jóslások 
Gazdag Erzsi: Hóember 
Burger János: Fakalács 
Daltanulás: Gryllus Vilmos: Fehér karácsony 

Luca-búza ültetése december 13-
án 
Asztali dísz készítése 
fenyőgallyakból, almából és 
gyertyából 

 
 
 

 

Karácsony ünnepén – beszélgetés arról, ki hogy 
ünnepel 
Móra Ferenc: Szép karácsony szép zöld fája – régi idők 
karácsonyának felidézése 
Gazdag Erzsi: Az elvarázsolt tündér 
Zenehallgatás: Karácsonyi dalok  

Betlehem készítése mákgubóból és 
csuhéból 
 

 
Séta a karácsonyi népművészeti vásárba 
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JANUÁR 

 
 

Újévi jókívánságaink – beszélgetés az újévi 
fogadalmainkról 
Januári közmondások gyűjtése – mit várunk az új évtől 
Gazdag Erzsi: Új év (vers) 
Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Beköszöntő 

Téli kép készítése szalmából sötét 
kartonra 
- ragasztás – 
 

 
 
 

 

Az egér – szeretjük is meg nem is, a mesékben kedves 
figura, az életben sok kárt okoz 
Szutyejev: A kisegér meg a ceruza – meseolvasás közös 
rajzolással 
Az egérkisasszony vőlegénye – burmai népmese 
Daltanulás: Gryllus Vilmos: Hegedül a kisegér 

Egérke készítése dióhéjból 
- ragasztás -  

 
Játék: Egér, fuss! – fogójáték 
 
 
 

 

Fűben fában orvosság – beszélgetés a 
gyógynövényekről és a népi gyógymódokról 
Csukás István: Virágmondóka (vers) 
Christl Vogl: A csalántündér 
Daltanulás: Láttál-e már valaha? – népdal 

Teadélután – csipkebogyó, csalán 
és bodzateák készítése 
- teafőzés és kóstolás - 

 
 
 

 

Ismerkedés a népi díszítőművészettel – az 
alkotóképesség és a kézügyesség fejlesztése 
Móra Ferenc: A ködmön 
Gazdag Erzsi: Egérlakta kistarisznya 
Daltanulás: Nád a házam teteje – népdal 

Népi elemekkel díszített bölcső 
készítése gyufásdobozból 
- kivágás, rajzolás, színezés –  

 
Látogatás a Móra Ferenc Múzeumban, a néprajzi gyűjtemény megtekintése 
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FEBRUÁR 

 
 
Régi idők játékai - beszélgetés a népi tárgyalkotásról 
Bálint Ágnes: Mazsola (részlet: A csutkababa) 
Móra Ferenc: A körtemuzsika 
Móra Ferenc: A szánkó 
Zenehallgatás: Halász Judit: Luca babám 

Rongybaba készítése 
- rongyok szabása, kötözése -  

 
 
 

 

Négylábú kedvenceink:  A macska – beszélgetés a 
macskákról 
Móra Ferenc: Eladó a Cirmos 
Grimm: A macska meg az egér barátsága – dramatizálás 
Zenehallgatás: Halász Judit: Tíz kicsi cica 

Cica készítése papírcsíkból 
- vágás, ragasztás, színezés - 

 
Játék: Szegény Micus! – körjáték 
 
 
 

 

Négylábú kedvenceink: A kutya – beszélgetés a 
kutyatartás felelősségéről, kutyafajták 
Móra Ferenc: Talpas 
Móra Ferenc: Bodri gulyás 
Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Kutyát kérek 

Gyűrűfogó vadászkutya készítése 
- kivágás, ragasztás –  
Ügyességi játék 
 

 
 
 

 

Farsangi népszokások – beszélgetés a farsangról 
Farsangi elnevezések, busójárás 
Télűző szokások – anyaggyűjtés 
Csoóri Sándor: Farsangi kutyabál (vers) 
Sarkady Sándor: Farsang (vers) 
 
Farsangi bál az iskolában 

Farsangi álarcok készítése 
zsákvászon és birkabőrdarabok 
felhasználásával 
- vágás, ragasztás, varrás –  
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MÁRCIUS 

 
A tavasz – beszélgetés az ébredő természetről 
Kányádi Sándor: Meddig ér a rigófütty? 
Gazdag Erzsi: Rigók és ácsok faluja 
Daltanulás: Gryllus Vilmos: Füstifecskék, 
Cinkehívogató 

Természetnaptár készítése a 
tavaszról 
- gyűjtőmunka, tablókészítés –  
 

 
Játék: Fészekfogó – fogójáték 
 
 
 

 

A tavasz virágai – beszélgetés a tavasz első virágairól 
és a rügyfakadásról 
Fésűs Éva: A pitypang bóbitája 
Christl Vogl: Virágtündérek c. mesekönyvből mesék 
olvasása 

Gyermekláncfű gyűjtése, koszorú 
fonása 
- fonás –  
 

 
Játék: Koszorú, koszorú – körjáték 
 
Séta Öreg-Rókuson, a kertekben előbújó virágok 
megfigyelése 

 

 
 
 

 

A méh – beszélgetés a méz fontosságáról, 
egészségmegőrző szerepéről, a tavaszi fáradságról, a 
vitaminpótlás fontosságáról 
Móra Ferenc: A nyughatatlan méhecske 
Gazdag Erzsi: A méhecske inge 
A telhetetlen méhecske – dramatizálás 

Méhviasz lapokból gyertya 
készítése 

Játék: Méhecske – udvari fogójáték 
 
 
 

 

A gólya –  beszélgetés a gólya és az ember kapcsolatáról 
Gárdonyi Géza: A mi gólyánk 
Móra Ferenc: A gólyafészek 
Daltanulás: Gryllus Vilmos: Kémény tetején, Gólya 

Gólyafészek készítése raffiából 

 
Játék: Gólya viszi a fiát – váltóverseny csapatok között 
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ÁPRILIS 

 
 

Egy régi mesterségünk: a vízimolnárság – beszélgetés 
a molnár mesterségről 
Móra Ferenc: A vízimolnár lánya 
Móra Ferenc: A sédi malom 
Gazdag Erzsi: A vízipók malma (vers) 
Daltanulás: Gryllus Vilmos: Gólyahír 

Virágok készítése raffiából 

 
 
 

 

A húsvéti ünnepkör szokásai – beszélgetés a húsvéti 
népszokásokról, locsolkodásról 
Zelk Zoltán: A három nyúl (verses mese) 
Locsolkodóversek tanulása 

Húsvéti nyúl készítése 
kukoricacsuhéból  
Tojásfestés vöröshagymahéjjal 

 
Játék: A róka és a nyúl – fogójáték 
 
Látogatás egy állatkereskedésben – húsvéti nyuszik 

 

 
 
 

 

A pillangó – beszélgetés a lepkék csodálatos 
mintázatairól 
A három pillangó – dramatizálás 
Móra Ferenc: A mesepillangók 
Daltanulás: Gryllus Vilmos: Lepke és virág 

Hurkapálcás pillangó készítése 
- vágás, ragasztás –  
 

 
 
 

 

Anyák napjára készülünk – mit jelent számunkra az 
Édesanya? 
Móra Ferenc: Mire anyuka felébred 
Verstanulás anyák napjára 
Zenehallgatás: Ó, ha cinke volnék 

Anyák napi ajándék készítése 
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MÁJUS 

 
 

A katicabogár – a bogár, akit mindenki szeret 
Szutyejev: A kis hajó 
Daltanulás: Gryllus Vilmos: Katica 

Katicák kavicsból 
- kavicsfestés -  

 
 
 

 

A béka – beszélgetés a békák hasznosságáról 
Gárdonyi Géza: Brekeke és Zsákrágó úrfiak utazása 
Móra Ferenc: Csupaszem, a világjáró 
Szutyejev: A gomba alatt – árnyjáték 
Daltanulás: Gryllus Vilmos: Békavacsora 

Légyfogó béka  célbadobó játék 
készítése gyufásdobozból  
- kivágás, ragasztás -  

 
Játék: Békás tó – fogójáték 
 
Séta a Vértóhoz, a vízi állatok megfigyelése 

 

 
 
 

 

A teknős – beszélgetés a teknősről, aki nem béka 
Ezópusz meséi: Jupiter és a teknős 
Fésüs Éva: A teknősbéka bánata 
Daltanulás: Gryllus Vilmos: Teknősbéka 

Teknősbéka készítése kerek sajtos 
doboz felhasználásával 
- kivágás, színezés, ragasztás -  

 
 
 

 

A víz körforgása – beszélgetés a csapadékképződésről, 
és a természetes vizeinkről 
Zelk Zoltán: Párácska 
Szécsi Katalin: Cseppecske 
Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Jégeső 
Daltanulás: Gryllus Vilmos: Zápor 

Akvárium festése zsírkréta-
vízfestés módszerrel 
- rajzolás, festés – 
 

 
Játék: Csöpörög az eső – ritmus-utánzó játék 
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JÚNIUS 

 
 

A nyár – beszélgetés a nyár örömeiről, a nyári tervekről 
Gyulai Pál: A nap és a szél  (verses mese) – beszélgetés 
az időjárásról 
Gazdag Erzsi: Nyár 

Természetnaptár készítése 
- gyűjtés, tablókészítés - 

 
 
 

 

Év végi kirándulás – egy természetiskolai helyszínre 
(Gyula, Városerdő) 
Tanösvénytúra 
Az erdész munkája – beszélgetés az erdésszel 
Vetélkedő a látottakkal kapcsolatosan 

Kézművesfoglalkozás a 
kiránduláson gyűjtött anyagok 
felhasználásával 
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MELLÉKLETEK 
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A Halloween-i vetélkedő forgatókönyve 
 

A vetélkedő célja: a gyerekek megismertetése ezzel az újabban egyre népszerűbb hagyománnyal. 
 
Előzetes feladatok: 
 

1. Csapatalakítás: a csoportokból tetszőleges létszámú (5-8 fő) kis társaságok kialakítása. 
2. Névválasztás: a Halloween-nel kapcsolatosnak kell lennie 
3. Névtáblakészítés: a csapat neve kivehető legyen, azonosításra szolgál 
4. Jelmezverseny: a csapatból egy gyereknek Halloween-i  jelmezbe kell öltözni 

 
A verseny színhelye az iskolánk Aulája, amit a csapatok számának megfelelő paddal és székekkel 
rendeztünk be, az értékelőtábla és a csapatok között játékteret hagyva. 
 
A vetélkedő feladatai: 
 

1. Gyermekdal slágerek felismerése kis részletekből (5 zenerészlet, ahány találat, annyi pont) 
2. Milyen étel készül az alábbi összetevőkből (5 étel, ahány találat, annyi pont) 
3. Narancssárga lufi felfújása és Halloween-i tökké díszítése (szépségsorrend alapján pontozzuk) 
4. Lufiadogatás párokban (kiesési sorrend alapján pontozunk) 
5. Halloween-i totó (találatonként 1 pont) 
6. Hordpáros: A gyerekeknek a „Halloween-i tököt kell az adott távolságon végigvinni a lehető 

leggyorsabban. „Fogni” különböző testrészekkel kell, amelyet egy rajzolt ábra mutat. Minden 
csapat különböző módon viszi a tököt, húzással kapják a feladatot. (értékelés: időeredmény 
alapján felállított sorrend) 

7. Képkirakó: Halloween-hez kapcsolódó képet előre szétvágtunk (minden csapatnak ugyanúgy), 
a kép ismerete nélkül kell összerakniuk.(Elkészülés sorrendjében pontozzuk. 

8. Arcfejtés: csapatonként 2 gyerek játszik. Az elsőnek bekötjük a szemét. Ezután a csapatából 
kiválasztunk egy másik gyereket, akit leültetünk egy székre, és letakarjuk lepedővel. A 
bekötött szemű játékos feladata az arc (fej) tapogatásából kitalálni, hogy ki van a lepedő alatt. 
(ért: idősorrend alapján). 

 
A játék jutalmazása: 
 
Halloween-i pók: Kekszből és ropiból sajtkrémmel ragasztott ropogtatnivaló minden résztvevőnek. 
 

1. helyezett csapat: üvegmatrica denevér és Halloweeni csoki 
2. helyezett csapat: 2 db. Halloweeni csoki  
3. helyezett csapat: 1 db. Halloweeni csoki  

 
 
A vetélkedő nagyon jól sikerült, mint a mellékelt képek is bizonyítják 
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Halloween-i TOTÓ 
 

1. Honnan ered ez az ünnep? 
 a, Írország b, Amerika 
 c, Ausztrália d, Oroszország 
2. Milyen régi népszokás a Halloween? 
 a, 10-20 éves b, 10 évnél fiatalabb 
 c, 50-100 éves d, 100 évnél régebbi 
3. Milyen húst szoktak enni Halloweenkor? 
 a, csirke b, pulyka 
 c, sertés d, marha 
4. Napjainkban kik öltöznek jelmezbe ezen az ünnepen? 
 a, öregemberek b, férfiak 
 c, nők d, gyerekek 
5. Mit kapnak ajándékba az ijesztgetésért? 
 a, sütőtököt b, cukorkát 
 c, könyvet d, játékot 
6. Mikor ünnepeljük Halloween-t? 
 a, október 23. b, október 31. 
 c, november 1. d, december 24. 
7. Melyik tökfajtából készíthető töklámpás? 
 a, Indian b, Butternuss 
 c, Türkenbund d, Jack O’Lantern 
8. Hány pár lába van egy póknak? 
 a, 6 b, 8 
 c, 4 d, 2 
9. Milyen járművön közlekednek a boszorkányok? 
 a, repülőn b, seprűn 
 c, rakétán d, hőlégballonon 
10. Melyik mesében nem szerepel boszorkány? 
 a, Óz, a csodák csodája b, Alice Csodaországban  
 c, Jancsi és Juliska d, Hófehérke és a hét törpe 
11. Melyik szereplő kapta nevét a denevérről? 
 a, Superman b, Spiderman 
 c, Batman d, Tarzan 
12. Melyik érzékszervével tájékozódik a sötétben a denevér? 
 a, látásával b, hallásával 
 c, szaglásával d, tapintásával 
13. Melyik szellem nem a Harry Potter szereplője? 
 a, Casper b, Félig Fej Nélküli Nick 
 c, Véres Báró d, Hóborc 
13+1. A Szellemirtók című filmnek hány része látható? 
 a, 1 b, 2 
 c, 3 d, 4 
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Feladatok értékelése: 

 

Csapat neve: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Össszesen Helyezés

SIKOLY               

SIKOLY               

TÖKFEJEK               

CASPER               

RÉMCSAJOK               

WITCH GIRL               

BŰBÁJOS 
BOSZORKÁK 

              

NAGYHATALMÚ 
BOSZIK 

              

ZORD KASZÁSOK               

SZELLEMLÁNYOK               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31

MESE-AKADÁLYVERSENY 
      
 
Hat állomás,melynek vezetői:  *Angyalné Oskó Magdolna     49.terem 
            *Raffai Erzsébet      51.terem 
            *Burcsár Ildikó      22.terem 
                   Horváth Szilvia              DÖK 
               Ilosvay Gábor                20.terem 
                Savanya Ildikó              aula 
 

• Az *-gal jelölt napközis csoportok vetélkednek, akiket az 5.osztályos tanulók kísérnek az 
állomások között. 

• Minden csapat egyszerre kezdi el a játékot. Az állomások sorrendje így nem ugyanaz, de 
nincs felesleges várakozási idő. 

• Minden csoport egy ismert mese „puzzle”darabját gyűjti be az állomásokon. A 
versenyen nincsenek vesztesek. Az állomásvezetők igyekeznek elérni, hogy egyik csapat 
se távozzon üres kézzel. 

• A sikeres szerepléshez szükséges a következő mesék ismerete: Piroska és a farkas, 
Hófehérke, Jancsi és Juliska, Hamupipőke, Csipkerózsika, Holle anyó, A kiskakas 
gyémánt fél krajcárja, A rút kiskacsa, A békakirály 

• A 3 napközis csoportból 2-2 csapat szerepel a versenyen. A csapat létszám nem számít, 
így mindenki részt vehet a játékban. 

• A beosztás a következő:      1.csoport 49-51-DÖK-aula-22-20 
     2.csoport 20-49-51-DÖK-aula-22 
     3.csoport 22-20-49-51-DÖK-aula 
     4.csoport aula-22-20-49-51-DÖK 
     5.csoport DÖK-aula-22-20-49-51 
     6.csoport 51-DÖK-aula-22-20-49 
 

 
    A verseny menete 
 
1.állomás 
Kellékek: kosár, alma, egy tál lencse 
Az asztalra tesszük őket és letakarjuk. Egyenként megmutatjuk a gyerekeknek, de izgalmasabb, 
ha tapintás útján jönnek rá, hogy mi az. 
Mi ez? Melyik mesét juttatja az eszetekbe? Ki és mire használta? 
Kosár:- Kivel találkozott az erdőben Piroska? Ki volt az, aki megmentette őt és a nagymamát? –
Tudjátok-e mire használják a mózeskosarat? 
Alma: -Miért nem ismerte fel Hófehérke a mostoháját? Hogy lehet az, hogy a mostoha is 
megkóstolta az almát mégsem lett semmi baja?-Miért jó, ha sok almát eszünk? 
Tál lencse: -Miért vesztette el Hamupipőke a cipellőjét? -Miért nem volt jó az aranycipellő más 
lábára? -Mit főzhetünk a lencséből? Mikor szoktunk főleg lencsét enni? Mit remélünk ettől? 
 
2.állomás 
Kellékek: kakast, békát, kacsát ábrázoló képek 
Ezen az állomáson, olyan mesék várnak rátok, melyben állatok a főszereplők. Figyeljetek 
nagyon, hogy meg tudjátok fejteni a találós kérdéseket! Vajon melyikállatra illik a következő: 
Riadót fúj jó korán, 
Hajnaloknak hajnalán. 
Még a nap is alig pirkad, 
Hangja máris tettre bíztat: 
Talpra! Talpra! Ébredjetek! 
Ideje már felkelnetek!           (kakas) 
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-Meg tudjátok mondani, melyik mesében szerepel kiskakas? 
-Utánozzátok a hangját! 
-Ki emlékszik rá, mit mond a kiskakas a mesében? 
-Hová vetette a török császár a kiskakast? Soroljátok fel? 
A következő találós kérdés: 
Fűben csücsül ,vízben úszkál, 
A vízparton ki-beugrál. 
Holdvilágos nyári esten, 
A kórusuk szól rekedten.     (béka) 
-Melyik mesében szerepel ez az állat? 
-Utánozzátok a hangját! 
-Mit ejtett a kútba a királylány? 
-Milyen kívánságai voltak a békának a segítségért cserébe? 
-Ki volt valójában a béka? 

Lássuk a következő kérdést! 
Sárga pelyhes gombolyag, 
Széles csőrrel tátogat. 
Patakpartra kacsázik, 
A víz alá bucskázik.        (kacsa) 
-Melyik mesében szerepel egy olyan kiskacsa, akiről kiderül, hogy nem is kacsa? 
-Milyen állat valójában? 
-Állításokat mondok a kacsáról. Tapsoljatok, ha igaz amit hallotok! 
A kacsa hápog. A kacsa madár. A kacsa nem tud úszni. A kacsának négy lába van. A kacsa testét toll 
borítja. 
 
3.állomás 
Kellékek: cukorka=drágakő, tornapad=híd, hullahopp karika=aranytó, zsámolyok=ingovány, 
tornaszőnyeg=virágos mező 
-Elvarázsollak benneteket! Ti lesztek a kis törpék, akik drágaköveket találtak a bányában, és 
most sietnek haza Hófehérkéhez. Itt van a batyu, benne vannak az értékes kövek. Vigyázzatok, 
el ne ejtsétek őket! Először át kell ugranotok a mélységes szakadékot, utána átegyensúlyoztok az 
ezüst folyó hídján, majd guggolásban megkerülitek az aranytavat, és átkeltek az ingoványon. 
Végül, hogy sikeresen hazaértetek, a virágos mezőn örömötökben bukfenceztek egyet! 
 
4.állomás 
Kellékek:15-20dbhópelyhet elrejtünk a tanterem különböző pontjain 
-Képzeljétek az előbb nagy pelyhekben hullott a hó! Nem hiszitek? Segítsétek megkeresni a 
hópihéket!- Vajon,hogy kerültek ide a hópelyhek? 
-Számoljuk meg együtt a hópelyheket! Tapsoljunk ugyanennyit! Ki tudna közületek ennél 
többet/kevesebbet tapsolni? 
-Melyik évszakra jellemző a havazás? 
-Mit tudtok erről az évszakról? Mi jellemzi? 
 
5.állomás 
Kellékek: 2db boríték benne egy-egy levélrészlet 
-Nemrég itt járt a postás és hozott két levelet. Felolvasom nektek. Szerintetek kik írhatták őket? 
 
Kedves gyerekek! 
 Nagy bajban vagyunk a testvéremmel. Nem találjuk a hazafelé vezető utat. Attól tartok, 
eltévedtünk. Nagyon éhesek vagyunk. Segítsetek rajtunk! 
 
-Milyen választ írnátok? Mi az, amit feltétlenül tudnia kell a levélírónak? 
 
Sziasztok gyerekek! 
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 Ma van a születésnapom. Rátaláltam egy ismeretlen szobára, és valami furcsa, eddig még 
nem látott tárggyal megszúrtam magam. Hirtelen nagyon álmos lettem. Nem tudjátok, mi 
történt velem? 
 
-Fogalmazzunk erre a levélre is választ! Magyarázzuk meg a levélírónak, hogy mi történt vele! 
 
6.állomás 
Kellék: sál v. kendő 
-Tanítok nektek egy játékot! 
-Figyeljetek, a dallam ismerős lesz! (Lánc, lánc, eszterlánc …) 
Kört alkotunk, középre áll valaki, akinek a szemét bekötjük. A körben állók megfogják egymás 
kezét és körbejárnak. A középen lévő játékos ellenkező irányba sétál. „Lánc, lánc meselánc, 
mesés tarkabarka. Itt a vége, fuss el véle, sosem hagyjuk abba!” Mikor a dalnak vége, a belül 
álló megkérdezi a mellette lévő társát: -Hát te ki vagy? 
A megszólított egy meseszereplő nevét mondja. Ha a bekötött szemű játékos felismeri a 
hangjáról a megszólítottat, helyet cserélnek. 
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A napközis 5-próba feladatai 
 

A játék célja: a különböző ügyességi feladatok, mozgásformák játékos értékelése a napközis 

tanulók között. 

A versenyben minden tanuló részvételére számítunk. A verseny értékelése lehetővé teszi , 

hogy a különböző létszámú csoportok esetén is igazságos csapatverseny alakuljon ki. 

A versenyt egy hétre tervezzük, minden napra egy próba teljesítése a cél. Az eszköz-, szer- és 

helyigény, valamint időjárási tényezők miatt az első négy próbát megbeszélés szerinti 

sorrendben hajtjuk végre, egyedül az utolsó próbával teremtünk „igazi versenyhelyzetet”.  

 
Feladatok: 
 

1. Helyből távolugrás 
 

 Végrehajtásához a következő helyeket javaslom: 
- távolugrógödör: ugródeszkáról ugranak a homokba; 
- a füves terület és a betonos rész határánál: elugrás a betonról, érkezés a fűbe 
- rossz idő esetén a tornaszőnyegekre való érkezéssel is megoldható, kis 

helyigényű feladat. 
 

Méréséhez mérőszalagra van szükség. Az ugrás nagyságát 5 cm-es 
pontossággal határozzuk meg. 
Azcsoport eredményénél a legjobb 10 gyerek ugrását számítjuk, az alábbi 
pontozásnak megfelelően: 
1,2 m alatt 0 pont 
1,25; 1,3 m. 1 pont 
1,35; 1,4 2 pont 
1,45; 1,5 3 pont 
1,55; 1,6 4 pont 
1,6-nál nagyobb 5 pont. 
A legjobb 10 tanuló pontszámát színessel átírjuk az értékelőlapon. 
 

2. Kosárra dobás kosárlabdával: büntetődobás: 
 

 Adott távolságról a kosárlabdával kosarat kell dobni. A csapatnak összesen 100 
dobást kell végrehajtania. Ahányszor betalálnak a kosárba, annyi pontot 
kapnak. 

 
3. Célbadobás zsámolyba: 
 

 Szükséges zsámoly és kislabda. 
 A zsámolyt felfordítjuk és a kislabdával bele kell találni 5 m. távolságról. 
  A csapatnak összesen 100 dobást kell végrehajtania. 
  Ahányszor betalálnak a zsámolyba, annyi pontot kapnak. Ha a labda kipattan a 

zsámolyból, de először beledobták, az is találat. 
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4. Célbarúgás:  
 
 a cél egy élére állított zsámoly. Focilabdát kell rúgni, és eltalálni a zsámolyt 5 

méter távolságról. . A csapatnak összesen 100 rúgást kell végrehajtania. 
Ahányszor eltalálják a zsámolyt, annyi pontot kapnak. 

 
 
5. Az utolsó napra az „össznépi próba” marad (péntek). Az udvaron vagy a 

tornateremben is megvalósítható. 
 Két próba két lépcsőben. 
 
 Kötélhajtás és hullahoppkarikázás 
 

1. Minden csoport minden tanulója egyszerre kötélhajtásba/hullahoppozásba 
kezd, és a legtovább hajtó 5 tanuló képviseli a csoportját a második, pontot 
érő versenyben. 

2. évfolyamonként a legjobb 15 tanuló méri össze tudását.Az első 3 kieső 1 
pontot, a következő 3 kieső 2 pontot stb kap. Az abszolút győztesnek 6 
pont jár. 

 
 
Az értékeléshez minden nevelő megkapja a mellékelt értékelőlapot. Az összesítés után 
értékeljük a csoportok munkáját, minden résztvevőnek jutalom is jár. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÉRTÉKELŐLAP AZ ÖTPRÓBÁHOZ     
1. feladat:              
    név eredmény pont   név eredmény pont   név eredmény pont 
  1.       13.       25.       
  2.       14.       26.       
  3.       15.       27.       
  4.       16.       28.       
  5.       17.       29.       
  6.       18.       30.       
  7.       19.       31.       
  8.       20.       32.       
  9.       21.       33.       
  10.       22.       34.       
  11.       23.       35.       
  12.       24.       36.       
               
2. feladat:              
               
  100 dobásból   találat.         
               
3. feladat:              
           
  100 dobásból   találat.     
           Összesen: 
4. feladat:              
               
  100 rúgásból   találat.         
5. feladat:          

    Kötélhajtás:     
Hullahopp karika 
hajtás:       Helyezés: 
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Forgatókönyv a vadasparki vetélkedőhöz 
 
 
 
 
 
1. Betűrejtvény 
 
A csapat tagjai borítékban néhány betűt kapnak, és egy rövid meghatározást. Az adott 
betűkből ki kell rakni a megfelelő élőlény nevét. 
 
Szükséges anyagok, eszközök: 
10 boríték, bennük egy-egy betűhalmaz és a meghatározás, olló, ragasztó, írólap 
 
 
JUBAZS: Érzékelést segítő, kiálló pofaszőrök 
KÓLYAG: Kemény, csukódó héjú puhatestű, egyes országokban finom csemege. 
ÉTLI OMÁL: A hideg időszak átvészelése a délre vándorlás helyett. 
NYOMÁR: Az elefánt hajlékony, a felső ajakból és az orrból kialakult testrésze. 
KONEMALÉ: Színét gyorsan változtatni tudó hüllő. 
HELABI: A béka kopoltyúval rendelkező lárvája. 
HYRÓNE: A lepkék puha testű lárvája. 
LESVÉD: Az a jelenség, amikor egy állat a bőrét, szőrét vagy tollát leveti. 
SÓSDÜNNZI: Tüskés rovarevő, amely veszély esetén összegömbölyödik. 
MUKSÓ: Fákon élő, odúlakó, bozontos farkú, vörösbarna szőrű rágcsáló. 
 Elérhető pont: 5 pont 
 
 
 
2. Mi fán terem? 
 
Az asztalon lévő leveleket és terméseket kell párba állítani. 
 
 
Szükséges anyagok, eszközök: 
tölgyfa levele és makk, mogyoró levele és mogyoró, juharfa levele és termése, vadgesztenye 
levele és termése, vadrózsa levele és csipkebogyó 
 Elérhető pont: 10 pont 
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3. Szemrejtvény 
 
Melyik szem kié? Össze kell párosítani a szemeket a felsorolt állatokkal. 
 
Szükséges anyagok, eszközök: 
a következő állatnevek egy-egy lapon: víziló, krokodil, gorilla, imádkozó sáska, levelibéka, 
sas, uhu, bambuszmedve, és ezen állatok szeméről készült képek 
 Elérhető pont: 8 pont 
 
 
 
4. Mit rejt a doboz? 
 
A tapogatóládákban elhelyezett növényi és állati dolgok közül kell minél többet megnevezni 
tapintás útján. 
 
A dobozban: toboz, vadgesztenye, madártojás, kagylóhéj, csigaház, fenyőág, mohapárna, 
madárfészek 
 Elérhető pont: 8 pont 
 
 
 
5. Apróhirdetés 
 
Ki adhatta fel a következő apróhirdetést? A 10 boríték közül ötöt kell húzni, és arra azonnal 
válaszolni. Minden jó válasz egy pontot ér. 
 
Hosszú farkú ragadozó albérletet keres tyúkudvar közelében. „Vörös” jeligére várom az 
ajánlatokat. 
Erdőn, mezőn termő, veres húsom teának, lekvárnak eladó. Árajánlatokat „Magas C-vitamin-
tartalom”jeligére várok. 
Saját házzal rendelkező puhatestű hosszú gyalogtúrákhoz társaságot keres. „Kitartó” jeligére. 
Piros sapkás szakember féregtelenítési munkát vállal. „Faházak” jeligére kérem a válaszokat. 
Fehér pöttyös piros kalapomat farsang idejére kölcsönadom. „Trendi” jeligére válaszoljanak. 
Zenész eladná megunt hegedűjét. Kizárólag hangyaszorgalmú vevőknek. 
Hosszú fülű futóedzéseimhez partnert keresek. Rókák kíméljenek! 
Saját teknőmben bérmosást vállalok. Érdeklődőket „Megbízható” jeligére várok. 
Fiókáimhoz pótmamát keresek. „Fészek” jeligére jelentkezzenek. 
Fekete kosztümben kertásást vállalok. „Fehér bot” jeligére várom a megbízásokat. 
 
Szükséges anyagok, eszözök: 
10 boríték, benne egy-egy apróhirdetés 
 Elérhető pont: 5 pont 
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6. Állati totó 
 
Az alábbi totóban kell a helyes válaszokat bekarikázni.- 
 
1. Ha veszély fenyegeti, a gömbhal vizet nyel, így kétszer akkorának látszik, mint egyébként, valamennyi tüskéje 
kimered, így riasztja el az ellenségét. 
Melyik filmben szerepel ez a hal? 
 1 Madagaszkár 
 2 Jégkorszak 
 x Némó nyomában 
 
2. Melyik bogár harcol szájszervének agancsszerű kinövésével? 
 1 nagy hőscincér 
 2 szarvasbogár 
 x ganajtúró bogár 
 
3. Hogy hívják a Vadaspark görényét? 
 1 Botond 
 2 Berci 
 x Marci 
 
4. Melyik híres zoológus nevéhez fűződnek „Az élő bolygó” és „Az élet erőpróbái” c. filmek? 
 1 Konrad Lorenz 
 2 Gerald Durell 
 x David Attenborough 
 
5. Mit rak le a nőstény béka? 
 1 petét 
 2 ebihalat 
 x tojást 
 
6. Milyen állat a Fekete István regényeiben szerplő Kele? 
 1 róka 
 2 fecske 
 x gólya 
 
7. A sas mellett melyik állatfajról mintázták a mesebeli griffmadarat. Ő a Vadaspark legújabb látványossága. 
 1 strucc 
 2 oroszlán 
 x kutya 
 
8. Melyik madár a béke szimbóluma? 
 1 galamb 
 2 gólya 
 x hattyú 
 
9. Melyik sportkocsi emblémája az ágaskodó ló? 
 1 Honda 
 2 Ferrari 
 x Skoda 
 
10. Melyik dinoszaurusz név jelenti azt, hogy „gyors ragadozó”? 
 1 Tyrannosaurus Rex 
 2 Triceratops 
 x Velociraptor 
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11. A hímnek vagy a tojónak díszesebb a tollazata a madarak között? 
 1 hímnek 
 2 tojónak 
 x egyforma 
 
12. Melyik csíp, a nőstény vagy a hím szúnyog? 
 1 nőstény 
 2 hím 
 x mindkettő 
 
13. Melyik kontinensen élnek szabadon a Vadasparkban is megtekinthető tamarinok, selyemmajmok, 
oroszlánmajmok? 
 1 Észak-Amerika 
 2 Dél-Amerika 
 x Afrika 
 
13+1. Mi célt szolgál a Vadasparkban is megtekinthető teve hosszú szempillája? 
 1 tetszetősebbé teszi 
 2 jelez vele partnerének 
 x védi szemét a homoktól 
 
 
Szükséges anyagok, eszközök:  
totó, íróeszköz 
 Elérhető pont: 14 pont 
 
 
Elérhető összes pontszám: 50 pont 
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GÖRKORCSOLYA AKADÁLYPÁLYA 
 
 
  

1. Rajt 
2. Magasugró léc alatt átbújás, bója kerülése 
3. Kézilabda kapu mögött haladás 
4. Zsámolyok között szlalom 
5. Két nagy pad között gurulás 
6. Alacsony bóják átlépése vagy átugorása 
7. Kézilabda kapu kerülése 
8. Kis pad fölött terpeszben gurulás 
9. Felfordított zsámolyból labda kivétele, másik zsámolyba tétele 
10. Cél 
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