1

KEREKÍTŐ MONDÓKÁS- BÁBOS JÁTÉKCSOKROK
óvodáknak, bölcsődéknek
J. KOVÁCS JUDIT- 2020.

Köszöntő
Kedves játékostársak, jókedvre kerekítők!
Nyitottunk Nektek egy zárt Facebook csoportot
videókkal, játéktippekkel. Kerekítő manó,
mondókák oviban, bölcsiben címmel
keressetek rá!
Miről is van szó?
A Kerekítő könyvcsalád kötetei közt kalandozva népi
és mai mondókákra, népdalokra, népi gyermekdalokra és Kerekítő manós mesékre
bukkanunk. Jó részük már eddig is jelen volt az óvodai és bölcsődei mindennapokban, ám
most újabb színt ölthetnek. Játékötleteim azoknak is érdekes lehet, akik nem ismerik a
köteteinket. Túlnyomórészt népi mondóka- és dalanyagra épülnek, de más értékes zenei
és irodalmi anyagból is merítek.
Kerekítő manó mesekönyvei, „Kerekítő manó és az évszakok”, „Kerekítő manó utazásai”
óvodásoknak és „Kerekítő manó mini meséi” és diafilmjének meséi 2-5 éveseknek is mind
négy-négy mesét tartalmaznak, mindegyik négy különböző évszakban játszódik.
Az játékterveket böngésszétek kíváncsisággal és kedvetek szerint próbáljátok ki azokat,
amiket a ti gyerekeitekkel is el tudtok képzelni! Szabjátok rájuk a csoport korosztálya,
összetétele, létszáma és aznapi hangulata szerint! Alapvetően ovis tervek, de sok
mindent ki tudtok halászni bölcsődei ötletnek is. A honlap mondókahangtárából
„Kerekítő 1-2-3” köteteink 90 mondókáját és az „Évkerék” dalanyagát ingyenesen le
tudjátok tölteni. Továbbiak is fel fognak kerülni!
A játékok által lehetőség nyílik a gyerekek személyiségének kibontakoztatására,
fantáziájuk és kreativitásuk megőrzésére, miközben önismeretre is szert tehetnek,
valamint érzelemviláguk, empátiájuk is mélyül. Kihatással vannak a kommunikációs
készségükre, zenei képességeikre továbbá anyanyelvi- és mozgásfejlődésüket is
szolgálja.
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Kerekítő manót ajánlom csoportbábként is!
Számos lehetőséget rejt magában, igazán inspiráló, hogy a kedves figura a
mindennapjaikat színesíti és még a könyvekben, diafilmen is ott kukucskál. Kerekítő
mintaintézményeinknek nagyon jó tapasztalataik vannak a tevékenységi formákban való
megjelenésével kapcsolatban, és a közösségteremtésben is.
Ha a jövőben intézményes keretek között is
szeretnétek velem találkozni „Mindennapos
bábozás” bábozási alapgyakorlatok azonnal
megvalósítható ötletekkel- vagy
„Mindennapos mondókázás” hat órás
MŰHELYMUNKA keretében, (az évszakok
szerinti tematikával - óvónőknek és
kisgyermeknevelőknek szóló változatban) vagy
szeretnétek, hogy gyermekcsoportotokhoz
(óvodai, bölcsődei változat) alkalmi, ünnepi
jelleggel elvigyem Kerekítő manó bábos-zenésmondókás mókáját, vagy diafilmes- bábos
vetítést, akkor írjatok nekem az info@kerekito.hu
címre.
Ugyancsak erre a címre küldhettek
észrevételeket, játék során készült fotókat,
élménybeszámolókat, valamint érdeklődhettek
Kerekítő manó bábfigurájának beszerzéséről is.
Köteteinket megtaláljátok a kerekito.hu
honlap webshopjában. Megvásárlásukhoz, a
Móra kiadó pedagógiai intézmények számára
35%-os kedvezményt biztosít, mora.hu.
Mintaintézmény esetén Kerekítő manó
csoportbáb használata kapcsán egy szakmailag megfelelő félórás bábos-mondókás
foglalkozást várok videón. Az erre való készülést külön, 60 oldalas on-line
térítésmentes anyaggal tudom segíteni. Igény esetén hat órás térítéses
továbbképzést is biztosítok. Mintaintézményeknek további ingyenes játékötleteket
küldünk, és a kesztyűbáb is megrendelhető. Mintaintézmény lehet, minden olyan ovi
és bölcsi, ahol Kerekítő manó legalább hetente egyszer felbukkan a
tevékenységekbe szőve, és a csoportban legalább az egyik nevelő életre tudja
kelteni, valamint köteteink jó része megtalálható a szabadpolcon és a nevelő is
szívesen forgatja a gyerekekkel.
FIGYELEM! Az intézményes keretek közt csak a bölcsőde és óvoda mindennapi életében
használható Kerekítő manó figurája! Családoknak szóló önköltséges Kerekítő manós
foglalkozásokat CSAK védjegyes foglalkozásvezetők tarthatnak a foglalkozásvezetői képzés és
sikeres vizsgavideó leadása után. Alkalmi bábos-zenés, vagy diafilmes bábos műsort a
környéketeken dolgozó kollégáim, vagy én is vállalok. Érdeklődj az info@kerekito.hu címen.
Megértésed köszönjük!
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Jó játékot, maradandó élményeket és egy nagy zsáknyi gyermekmosolyt kívánok az alábbi
négy évszak szerinti ízelítőhöz! Az első 30 oldal a könyv meséire épül, de függetlenül is
használható, magam készítettem, az utána lévő 70 oldal pedig a mindennapokhoz és
jelesnapokhoz kötődő, Szakácsné Farkas Veronika, Bernát Ottilia, Szabadi Melinda
óvónők és Popovicsné Gyenge Judit, valamint Tóth Viktória Kerekítő minta óvoda
vezetőinek munkája.
J. Kovács Judit drámapedagógus,
a Kerekítő könyvcsalád és foglalkozáshálózat gazdája
www.kerekito.hu, mail: info@kerekito.hu, tel: 06 20 4178766
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KEREKÍTŐ MÓKA- J. KOVÁCS JUDIT- NYÁR
“Kerekítő manó és az évszakokmesék óvodásoknak” című kötet
nyári meséje nyomán, melyet a
gyerekek már megismertek.
Korosztály: 3-6 évesek
KELLÉKEK:
manós jelenethez:
esernyő vagy kalap (csónaknak),
kisseprű, kosárka, nemez vagy
szivacs dinnyeszelettel
zenei részekhez:
ritmushangszerek, furulya,
sámándob, koshi vagy chymes
csilingelő hangsor vagy triangulum
aznapi vagy heti
alkotótevékenységhez:
vödörnyi homok-rajzlapok, dinnyemagok-ragasztó
tornatermi foglalkozáshoz:
labdák
ÉNEKEK, MONDÓKÁK:
“Száraz tónak", “Érik a dinnye”, “Levendula levele “, “Sétálunk, sétálunk”, “Megy a
hajó a Dunán", “Bíbici Panna”, zenehallgatásra: Weöres Sándor-Gryllus Vilmos:
“Ha vihar jő a magasból”
Előkészület:
A gyerekek, a meseszőnyegen egy kupacban vagy félkörben-körben ülnek
létszámtól függően. A kört megbontva a játékos polcon/asztalon/ fűtőtest fölötti
párkányon lévő zsákból bújtatom elő a bábot és a kellékeket.
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BÁBJELENET:
Kerekítő manót szólongatom.
- Gyere, bújj elő, ma elmegyünk a gyerekekkel a Kereki-tó partjára! - nem jön
válasz- horkolás hallik (rezegtetem a zsák oldalát) -Hümm, jó mélyen alszik,
remélem a kedvenc dalára előbújik. A gyerekekkel elénekeljük a „Kőketánc”-ot.
- Ohó, mit hallok, zene füleimnek! - kikukucskál a zsákból/bőröndből, először csak
a sipkája bojtja látszik, előbújik. - Dinnyeérlelő szép napot kívánok! (A
„Kőketánc”-ot énekelve a gyerekek kobakján, tenyereikbe, hasukra kerekítközben buzdítom őket, hogy ők is körözzenek itt-ott. Végül a manó talpán
körözök, mire felkacag.)
- Hihihi, elég a mókából! Fel kell söprögetnem a kerti utat (olyan gyerekek hajába,
lábán söpör, akikhez a “kőketánc” -kor nem fért hozzá), rózsaszirmokat fújt ide a
szél. Ajjaj, és mit látok, nem hiszek a szememnek, odanézzetek! (Fejét
rosszallóan rázva a lába elé bámul.) Cseresznyemagok??!! Hogy kerülnek ide, itt
is-ott is! Itt is- ott is! Ki köpködhette ide? Még ilyet! (Söpröget.) Egyre
kimerültebben (lihegve) a melegben.
- Hú, de meleg van, ebben a hőségben ennék valami hűsítőt! Judit, jártál ma a
piacon?
- Igen, korán keltem, útra keltem, se nem ittam, se nem ettem. Nézd csak, mi van
a kosaramban! Gyerekek, szerintetek mi lehet? (Egyre több információt adok
meg, ha nem találják ki.) Hűsítő, kívül zöld, belül piros, és fekete magocskák
vannak benne…igen, dinnye! Itt egy szép szelet.
- Ide vele!
- Tessék, egészségedre!
- Köszönöm! (Dinnyeszeletet elé helyezve az “Érik a dinnye” -t énekli, a végén a
“bújjunk” -nál, az arcát mögé rejti. Kétszer énekli-majd eszegéli- nyammogja.)
- Hú, tele is lettem, akkora lett a hasam, mint egy hordó! Remélem el bír a
csónakom és nem fogok elsüllyedni!
- Mi is a tóhoz kirándulunk majd a gyerekekkel! Kerekítő manó, először megnézem
a széljárást! (Egyik kezemmel messzelátót formálok, felfele kukucskálok,
viccesen egy-egy gyerekre is rámeredek. Megállapítom, hogy nincs esőfelhő az
égen és a víz is csak kicsit fodrozódik.)
- Indulok is, a csodaesernyőmet vízre teszem! Segíts beleülnöm, bocsáss vízre
iziben!
- Rendben! (Kinyitom a kisesernyőt (lehet kalap is), utána a bábból kicsúsztatom a
kezem, a manót a sipkájánál tartva- lógatva belehuppantom.) Kapaszkodj! (körbe
ringatom a gyerekek előtt, akár közöttük is). Közben a következőt kántálhatjuk:
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Liccs-loccs, liccs-loccs, (dallamosan)
megy a hajó a Dunán,
(kántálva)
lemarad a kapitány,
kiabál, trombitál,
de a hajó meg nem áll!
Többször ismételjük. Végül elhajókázik.
- Búcsúzom, gyerekek, messzire visz a víz! Szervusztok! Valahol, valamikor még
biztos találkozunk! Dinnyeérlelő, cseresznyézős nyarat kívánok nektek! (Elringvisszateszem a zsákba, az ernyőt is gyorsan összecsukom.)
Én: Emlékeztek, hogy Kerekítő manó nyári meséjében csónakázni ment Kacska
macska és Kerekítő manó? Előtte dinnyét eszegéltek. Mi is együnk egy kis dinnyét,
mielőtt útra kelünk?…Hm, mekkora dinnyeföld!

MONDÓKÁZÁS
Érik a dinnye,
hajlik az ága,
bodorodik a levele,
bújjunk a csalánba.
/Kerekítő 1./
Közös éneklése.
-A végén bújj össze a melletted ülővel! Öleld meg!

(Mozgással kísérjük. A gyerekek térdelnek, mint én. Első két sorra oldalt
dülöngélünk, karunkkal is hajlonghatunk, harmadiknál megtekerjük magunk előtt a
kézfejeinket, az utolsó sorra összeölelkezhetnek a mellettük ülővel, ismétléskor a
másik szomszéddal is.)
- Gyertek, sétálgatunk, közben tovább érleljük a dinnyéket, aki szembe jön veled,
öleld meg a végén, akár hárman is összebújhattok! (Sokszor ismételjük, hogy
senki ne maradjon ölelés nélkül, ha esetleg valakit kerülnének, felé sétálok, hogy
nekem jusson.)
- De szép nagyra nőttek ezek a dinnyék! Most már meg is kóstolhatjuk. Együnk
mielőtt útra kelünk! - (Simítgassuk a hasunkat.):
- “Levendula levele, itt a dinnye, be vele!” (Egyre gyorsabban ismételjük, a végén
nyammogva megesszük). / Évkerék/
- No, mit vigyünk a Kereki tóhoz? Pakoljunk be a hátizsákunkba! (Ötletelnek,
mindent beteszünk, amit mondanak: kulacs, szendvics, pulóver, sebtapasz…) A
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távcsövet, mielőtt betesszük, vizsgáljuk meg vele az eget. (Kezeinkkel távcsövet
formálva.)
- Gyerekek, ti is nézzétek meg alaposan, milyen a széljárás! Mit láttok? (Gyerekek:
napsütés, szél, vihar, esőfelhő) -Bátrak leszünk, nem baj, ha vihar jő! Mindent
bepakoltunk, indulás!
Sétálunk, sétálunk,
egy kis dombra lecsücsülünk,
csüccs!
/Kerekítő 5./
Szöveg végének variálása, a gyerekek javaslatait is beépíthetjük. “Sétálunk,
sétálunk, egy kis dombon kinyújtózunk! “ (Mutatjuk is mindig az épp aktuális szöveg
szerint). Egy kis dombon nagyot ugrunk! Egy kis dombon leheverünk! Egy kis
dombon felkacagunk! Egy kis dombon
szalutálunk…integetünk…leguggolunk…lehasalunk… Ha elfogytak az ötletek,
akkor “Fussunk, szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk!” egyre gyorsabb ismétlése,
szedjük a lábunkat, szaladunk. Majd:
- Állj! Odanézzetek, megérkeztünk!
KÉPZELET JÁTÉK
- Nézzétek csak milyen szép a tó! Egészen kerek ez a Kereki tó! Fogjátok meg
egymás kezét, szép nagy kerek tavat csinálunk. Nézzük meg, hogy hullámzik a
víz! (Összekulcsoljuk a szomszédunkkal a kezünket. Így hullámzunk a
karjainkkal. ) “Liccs-loccs, liccs-loccs, megy a hajó” -t kántáljuk, az elején a
“liccs-loccs” -okat dallamosan nyomatékosítva. Emlékeztek rá, hogy a tóra
érkező vizitündérek, mivé változtatták a tavat?
- Igen, volt, hogy Patak Ilda vízeséssé. Nyújtózz mindkét karoddal a magasba és
hirtelen ejtsük le, mintha sodorná a víz! Föl és le! Föl és le!…Micsoda vízesés!
(Adhatunk hozzá suhogó-sodró hangot.)
- Tavi Mári folyóvá varázsolta. Magunk előtt két karunkkal vízszintes irányban
hullámzunk.
- Vizi Rózsi újra kisimult tótükröt varázsolt belőle, a mellettünk álló kezének
megfogásával mozdulatlan lesz a víztükör.
- S megint hullámzik (“Liccs-loccs, megy a hajó…), vízesés! Folyó! Nyugodt tó!
Hullámzik a víz! Folyó! Vízesés! Nyugodt tó!…
- De szép nagy kerek víztükör, térdeljünk le a parton. Vizsgáljuk meg magunkat
a tó tükrében, Nézzetek bele! Belenézek a víztükörbe: - Egy hosszú barnahajú,
barnaszemű, mosolygós óvónénit látok benne, piros felsőben és
farmernadrágban. Te is nézd meg magad!
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- Akinek megérintem a hátát, mesélje el milyennek látja magát, lehet vidám,
mérges, szomorú, mosolygós, kipihent, vagy épp fáradt arcot vágni. (Pár bátrabb
gyermek egyesével elmondja, mit lát, majd kérdezgetek, hogy ki az, aki egy
szőke kislányt lát benne? Ki az, aki csíkos pólós kisfiút? (Az is jó, ha többen is
magukra ismernek). Ki az, aki épp egy szomorú arcú gyereket lát benne? Ki az,
aki egy éppen vigyorit? Vágjunk mindannyian mérges arcot, most legyünk
mosolygósok- most tegyünk úgy, mintha születésnapunkra épp most kapnánk
meg, amire annyira vágytunk, most úgy, mintha elvesztettünk volna valami
fontosat. (Rákérdezhetünk, hogy mi az, aminek nagyon örültek, vagy amitől
haragossá váltak az utóbbi időben) …

ÉNEKLÉS- RITMUSHANGSZERES RÉSZ
- Na lám, milyen szép tükörképek! A hangot is szépen viszi a víz, el is furulyázok
egy dalt…énekeljünk együtt! Osztok hozzá ritmushangszereket. Ének:
Száraz tónak nedves partján,
döglött béka kurutyol,
hallgatja egy süket ember,
ki a vízben lubickol,
sej, haj denevér,
bennünk van a kutyavér.
Vak meglátja, hogy kiugrik,
sánta utána szalad,
kopasz ember haját tépi,
a néma meg óbégat,
sej, haj, denevér,
bennünk van a kutyavér.
/Kerekítő Évkerék/
- Többször ismételjük. Most halkan, mintha csak a nád susogna. Most hangosan,
felkerekedik a szél. Most alig rezzen a tó- épphogy csak dúdoljuk, a hangszerek
most pihenjenek!
- Kipróbálom visszhangzik-e ez a nagy vízfelület. (Ritmusvisszhang előkészítése.)
- Hahó! - Hahó! Halihó! Halihó! Kerekítő manó! - Kerekítő manó! - Felkerekedik a
szél! - Felkerekedik a szél!
Most én leszek dobbal a hang, ti pedig tapssal a visszhang! A hangszer pihenjen
melletted, a tenyered lesz most a hangszered. (Kántálok, dobolok motívumként, ők
pedig visszatapsolják, kántálják.)

10

Bíbici Panna,
rákezdi Vince,
akit ér, akit ér,
majd elviszi a nagy szél!
/Kerekítő 3./
Többször ismételjük, soronként hol hangosan, hol halkan hangoztatom.
-Most a tó partján a gyepet paskoljuk, először én, aztán ti visszhangként, aztán a
combunkon hangoztatjuk. Ideröppent egy szitakötő, rendezzük úgy a kört, hogy
egymás hátát elérjétek, mutató és középső ujjunk a szitakötő szárnyai, rászáll a
másik hátára, és úgy duruzsoljuk most már együtt (többször). Keresd meg újra a
hangszered és együtt jó hangos forgószél leszünk! (Utolsó hangos ismétlés, most
már együtt mondjuk.)
-Álljunk fel és forgószélként mehetünk, hangszerek a kezekben, sodródhatunk a

tóparton, a végén pörgünk egyet. Együtt kántáljuk és körbe haladunk (nem feltétlen
egy körben, de egy irányba. )
Hú, a hangszereket is felkapta a nagy forgószél, ahogy erre haladsz, tedd ide a
kosaramba a hangszeredet és szépen heverj le! (Begyűjtöm a hangszereket. Végül
mindenki leheveredik.)
Megvan még a hátizsákotok? … No jó, ezt örömmel hallom, akkor vegyük elő a
kulacsot (ivást imitálunk), mit is hoztunk még? Emlékeznek és mindent kipróbálunk:
eszünk, megkérdezzük van-e, aki lesérült, az kapja a sebtapaszt (mellé egy
gyógyítómondókát stb) …

LEVEZETÉS-ELCSENDESEDÉS
Kerekítő manó visszatér.
-Ohóó! ti is itt vagytok a Kerekí-tó partján?…Milyenek voltak a vízviszonyok?
Találkoztatok a tavi tündérekkel? Megcsodáltátok magatokat a víztükörben?
……Örömmel hallom, most pedig pihenjétek ki magatokat, nem csak varázssipkám
van, mint a mesében, hanem egy varázslatos szélcsengőm is
(Koshi/hangsor/triangulum), hunyd be a szemed, mindenkinek a közelébe viszem a
csengőhangokat, közben gondolj újra vissza, hogy milyen a tóparton heverni.
Körbejárok mindenki előtt vagy felett megköröztetem a manóval a szélcsengőt.
Közben nyugtázom:
-lágyan süt a nap, a napsugarak cirógatják az arcodat,…a víztükör nyugodt, néha
megcsillan a víz, nádas se rezdül, egy szitakötő ide-oda röppen, … a szél is elült…
hattyúk úsznak a vízen…” Remélem kipihentétek magatokat! Mennem kell, további
szép napot nektek! (Integetünk.)
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AZNAPI VAGY HETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉG:
HOMOKRAJZ- DINNYEMAGOS KÉP
-Gyerekek, biztos jártatok már a Balatonon, a Velencei tavon, lehet, hogy valaki

tengeren is…Mi volt a parton? Gyep? Szikla? (Homokparthoz lyukadunk ki.)
Képzeljétek csak! Homokképet fogunk készíteni.
Alkotás: egy vödörnyi homokból, minden gyerek elé elhelyezett A/ 4-es papírra
egy kis kupac homokot teszünk. Megbeszéljük, hogy ezek a képek nem lesznek
majd elmozdíthatók és nem tudjuk majd se hazavinni, se kirakni őket, de ettől lesz
érdekes.
A rajzlapot ne mozgassuk, de rajta a homokot tetszés szerint formálhatjuk,
ujjunkkal, tenyerünkkel. Formákat alakíthatunk, a jelünket is belemintázhatjuk vagy
csak díszítés is lehet, felismerhető és felismerhetetlen forma is, csiga, vonalak
próbálgassuk. Ha elkészült, újra kilapíthatjuk vagy összehúzhatjuk a homokot s
újabbal próbálkozhatunk, tetszés szerint. Közben meghallgatásra szánt zene
szólhat: Weöres Sándor-Gryllus Vilmos: “Ha vihar jő a magasból”, majd az óvónéni
énekelgeti, közben körbejár, biztat…
Dinnyemagokból ragasszunk papírra alakzatokat, majd rajzoljunk, fessünk köré.

TORNAFOGLALKOZÁSON:
DINNYEGÖRGETŐS
Labdagurítós játék. A labdák a dinnyék. Mindenki kap egyet és gurítani kezdi egy
kijelölt pályán. Zsámolyon átgurigatás, szék alatt, bólyákat figyelembe véve
hullámalakban gurítani. Nem emelhető fel, csak gurítható.
Sorverseny is elképzelhető, két- három csapat esetén igazi dinnyével is
kipróbálhatjuk. A héten megehetjük uzsonnára, segíthetnek a felszeletelésben
hármasával-négyesével kockákra vagdalhatják. Jó alkalom a biztonságos
késhasználat ismertetésére, gyakorlására. Evéskor a magokat gyűjtsük ki
szárításra, hogy majd képre ragaszthassuk.
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KEREKÍTŐ MÓKA- J. KOVÁCS JUDIT- ŐSZ

“Kerekítő manó és az
évszakok- mesék
óvodásoknak” című kötet
őszi meséje nyomán,
melyet a gyerekek már
megismertek.
Korosztály: 3-6 évesek
KELLÉKEK:
manós jelenethez:
kisseprű, esőkabát
(nejlonzacskóból, buborékfóliából könnyen készíthető egy ujjnélküli kapucnis lepel
a kapucni alatti madzagnál fogva magára tudja húzni), esernyő
játékhoz:
kiskosár, falevelek, nagy zöld vagy barna lepel, kalap
zenei részekhez:
furulya, sámándob
aznapi vagy heti alkotótevékenységhez:
préselt falevelekből kép-montázs, rajzlapok-esőcseppekhez, nap kerekítéséhez
tornafoglalkozáshoz:
hullahopp karika
ÉNEKEK, MONDÓKÁK:
“Mátyás király levelet ír”, “Esik az eső, hajlik a vessző…”, “Jöjj ki, napocska…”,
“Jegenyefa ingó-bingó” (Kodály) vagy “Csepp, csepp csepereg, villan csattan
megered…” (Gryllus), “Aki nem lép egyszerre”. “Hova mész, falevél” (Gryllus)
Előkészület:
Gyűjtsünk faleveleket! A gyerekek, a meseszőnyegen egy kupacban vagy
félkörben-körben ülnek létszámtól függően. Én a kört megbontva a játékos
polcon/asztalon/ fűtőtest fölötti párkányon lévő zsákból bújtatom elő a bábot és a
kellékeket.
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BÁBJELENET:
Kerekítő manót szólongatom, de csak horkol.
- “Gyere, bújj elő, ma elmegyünk a gyerekekkel, megnézzük az őszi erdőt! - nem
jön válasz- horkolás hallik (rezegtetem a zsák oldalát) -Hümm, nem feküdt le
idejében és az eső kopogásától is nehezen aludt el. Ha a rigó elfütyüli a kedvenc
dalát, csak felébred. -elfurulyázom. Horkol…Énekeljük el jó hangosan!” A
gyerekekkel elénekeljük a Kőketáncot.
- Aaah! (Ásítozik, ásítva megszólal, miközben kikukucskál a zsákból/bőröndből.
Először csak a sipkája bojtja látszik, előbújik). Madárdallal álmodtam, a kedvenc
dalomat fütyülte, ti is hallottátok?… Szélfútta jó reggelt kívánok! (Kőketáncot
énekelve a gyerekek kobakján, tenyereikbe, hasukra kerekít- biztatom őket, hogy
ők is körözzenek itt-ott, akár a saját akár a szomszédjuk testrészein. (Végül a
manó talpán körözök, mire felkacag.)
- Hihihi, elég a mókából! Fel kell söprögetnem a kerti utat! (Olyan gyerekek hajába,
lábán söpör, akikhez a “kőketánc” -kor nem fért hozzá) - Őszi faleveleket fújt ide
a szél. (Mereszti a szemét, egy közel álló gyermekre, feléje hajol csodálkozva. Nohát egy elgurult gesztenye, még egy és még egy (hajukba söpör). Itt meg egy
lepottyant dió, nem is egy! …
- Csipp-csepp, csipp-csepp! (A szabad tenyeremet előre kinyútjva, először lassan,
aztán gyorsan cseppenő esőt idézek, a tenyeremet föl-le forgatom a “csipp” -re
és a “csepp” -re. Egyre gyorsabban forgatom és mondogatom.) Nagyon eleredt.
- Óóó, mindjárt megázok!
- Bizony, csak úgy sétálgathatsz tovább, ha felveszed az esőkabátodat!
- Még hogy esőkabátot! Eszemben sincs!
- Nézd csak, itt van! Nem a legdivatosabb, de megvéd az esőtől!
- Még, hogy nem divatos, egyenesen csúnya, nem veszem fel!
- Ha kint akarsz maradni, muszáj!
- Nem! (El-elfordítgatja a fejét a “nem” -ekre. Egyik kezemmel a manó állát fogva
visszafordítgatom a fejét)
- De!
- Nem!
- De! Csak akkor maradhatsz kint a kertben!
Kerekítő manó odasandít. Megkérdezi a gyerekeket, hogy nekik is van-e
esőkabátjuk.
- Na jó! - ráadom. (Elöl betűröm a hónaljához a madzagot, így rajta marad, tud
benne mozogni.)
- Mit szoktatok még esőben felvenni? -fordul oda a gyerekekhez.
- Gumicsizmát? Ó az a barátomnak, Kacska macskának is van. Tudjátok hány?
(Gyerekek kitalálják, hogy négy lábára, négy különböző mintájú csizmát szokott
húzni- emlékeznek a mesekönyvből. Még kérdezget, a gyerekek az esernyőt is
említik.)
- Esernyő!! Amennyire nem szeretem az esőkabátot, annyira kedvelem a szép
színes esernyőket! Judit, miért nem azt hoztad ide? Hol az esernyőm, ide vele!
Gyerekek, még jó, hogy eszembe juttattátok!
- Hozom, hozom!
Kerekítő manó az esőkabátban kinyitja az esernyőt is. (Két kezével tartja a fogóját,
a szabad kezemmel megnyomom a gombot, vagy felnyitom. Viccesen az
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esőkabátban és az esernyővel együtt sétálni kezd a gyerekek előtt vagy között,
miután megállapítja, hogy most már biztos nem fog megázni. Séta közben énekli,
együtt énekeljük: “Esik az eső, hajlik a vessző…” Majd elsétál.)
-Sziasztok gyerekek! Gyűjtsetek színes faleveleket, gesztenyét, és mindig
öltözzetek jól fel a szél és eső ellen! Diókopogtató szép napot, vidám őszt kívánok!
Ha találkoztok az erdő csendjével vagy a csigákkal, adjátok át üdvözletemet! …

HANGULATTEREMTÉS:
-Itt maradtunk, szétnézhetünk az őszi erdőben. Ajjaj! (Jelentőségteljesen felnézek,

felmutatok az ég felé) . Csipp-csepp-csipp-csepp… Eleredt!
Együtt is idézünk esőt- halk csepegéstől egészen nagy zivatarig, majd fokozatosan
eláll az eső.:
Egyik nyitott tenyerünkbe másik kezünk ujjait pergetjük lassan, majd gyorsulunk.
Utána nyuszitapsra váltunk, majd tapsra, majd combjainkat paskoljuk, majd a
szőnyeget, utána talpainkkal dübörgünk. Innen “építjük le” fokozatosan a zivatart,
sorra-sorra és egyre lassabban, ahogy halkulunk.
Másik esőcsiholó játék, hogy az asztalok köré gyűlünk és azon először két ujjal
halkan és lassan kezdünk kopácsolni, majd egyre több ujj, aztán féltenyér, teljes
tenyér, közben egyre hangosabban és gyorsabban. Majd ezt is visszaépítjük, eláll
az eső.
Nagyobbakkal és gyakorlotabbakkal kipróbálhatjuk az esőkört is, például kettesével
haladunk körbe és minden következő páros az előtte lévőnél erőteljesebb
esőhangot ad ki a fenti lehetőségek szerint. Ez esetben először együtt ered el az
eső, erősödik fel, és áll el. Majd utána kettesével elered-fokozódik-fokozatosan
eláll-újra elered egyszerre mindig csak ketten következnek…amíg körbe nem
érünk.
Végül beáll a teljes csend, majd rájuk mosolygok:
-Végre kisütött a nap!…Nézzétek, mennyi szép falevél!

HANGOLÓDÁS- JÁTÉK FALEVELEKKEL
Elfurulyázom a “Hova mész falevél?…” című dalt, majd eléneklem. Előző nap
gyűjtött falevelek közül mindenki kiválaszt egyet, és jól megfigyeli a formáját,
színét, hogy később is felismerje. Körbeviszek egy kosárkát, amibe beleteszik a
sajátjukat. Közben éneklem a dalt. Elmondom a játék menetét. A kosárral újra
körbemegyek énekelve, hogy csukott szemmel bármelyiket kivegyék. A játék
ezután kezdődik.
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Körben ülve, körbe adogatják a faleveleket. Az éneknek csak az elejét énekeljük
ismételgetve. “Hova mész falevél? Oda hova visz a szél! Honnan jössz falevél, fa
ágáról hoz a szél.”
Amikor odaérkezik hozzá a saját falevele, azt mondja: “Levelem érkezett” és
kihúzódik a körből, a többiek adogatják tovább. Amikor mindenkihez megérkezett a
saját levele, vége a játéknak.
A végén megkérdezhetjük, hogy milyen az ő falevele. Mesélek az enyémről, majd,
aki szeretné, leírhatja a sajátjának a színét, formáját. Majd megdöbbenve mondom,
hogy az én levelem egy igazi levél is egyben, egy üzenet áll benne.
- Nézzenek oda, megpróbálom kibetűzni: “Gyertek hozzám vendégségbe!
Útközben vigyázzatok a fatolvajokkal! Szeretettel várlak: az Erdő csendje”csodálkozva nézem, újraolvasom.- Meglátogassuk az Erdő csendjét?
- Igeeen…
- Na, vajon, hol lakik?
- Az erdőben!
- Valóban, mindjárt útra is kelünk, de előtte írjunk mi is levelet. Fogjátok meg
egymás kezét álljunk jó szorosan! Most térdeljünk le úgy, hogy mindenki a
mellette lévő hátát elérje, forduljunk egy irányba! Úgy ni, most, hogy mindenki
előtt van egy hát, simíts meg, az lesz a levélpapír, amire írunk. Írjuk, mondjuk
együtt (el is mutogatjuk, korábbról már ismerik). :
Mátyás király levelet ír.
Vessző, pont, pecsét,
átolvassa, átolvassa,
itt is hiba, ott is hiba,
összegyűri, eldobja!
körből)

(háton, mutatóujjal írás imitálása)
(vessző, pont rajzolása, majd ököllel finom pecsételés)
(ujjunkkal végighúzunk a sorokon)
(böködés)
(hátak dögönyözése, masszírozása, akár kidőlhetnek a

/ Kerekítő 3./
Játékváltozat: Kerekítő manó levelet ír…
- Judit néni… Szabó Pisti levelet ír… Mit üzenünk anyának,… apának,… mikulásnak? Aki szeretné el
is mondhatja. Én „felolvasom” az enyémet. Mit üzenünk Kerekítő manónak? Születésnap kapcsán:
Vajon mit üzen Kerekítő manó az ünnepeltnek?, vagy mindenki írhat egy jókívánságot az
ünnepeltnek (Gondolj Laurára levél írás közben… a végén elmondom, mit írtam neki, aki szeretné
elmondja, mi jót kívánt a levelében.)
Ezen kívül jó alkalom, hogy Kerekítő manó felvezesse az aznapi játék témáját (pl. Kerekítő manó és
az évszakok című könyv meséi kapcsán például írhat tavasszal a pipacsoknak, ősszel a csigáknak,
télen a hókatonáknak, nyáron a vízitündéreknek.
Pl. ha aznap “sütő-főző” mondókákat szeretnénk játszani, akkor ez alkalommal, mit írt Kerekítő
manó és kinek? Felolvasom, mintha a gyerek hátára írt levélben ez állna.:
„Kedves gyerekek, ezekben a napokban fákat ültettem a kertem végébe, nem volt időm sütnifőzni. Hamarosan érkezem hozzátok, már nagyon várom, hogy találkozhassak veletek.
Készíthetnénk együtt rétest, kérlek, hogy szerezzetek be tojást és más hozzávalókat, szilvát tudok
vinni. Minden jót a találkozásunkig, üdvözlettel: Kerekítő manó.”
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Vicces változatok:
-Kerekítő manó e-mailt ír (gépelünk), vessző, pont, mosolygós fej- átolvassa, átolvassa (két
hüvelykujjunkat két oldalon, lefele húzzuk a hátán, itt is hiba, ott is hiba (böködés), kitörli, kitörli
(tenyerünkkel lapogatjuk a hátát), a kukába helyezi! (borulás).
-Kerekítő manó sms-t ír: vessző, pont, szóköz, mosolygós ikon, átolvassa-átolvassa (tenyerünket
lehúzzuk a hátán), itt is hiba, ott is hiba, kitörli, újraírja (pötyögés), elküldi (egy ponton
megnyomjuk az ujjunkkal a hátát.)

Folytathatjuk úgy is: Kicsi Laci/ Panni levelet ír…(gyerekek neve). Végén
megkérdezhetjük, hogy ki, mit üzen az előtte ülőnek. Mi lett volna a levélben, ha
nem gyűrjük össze…Meghallgatunk pár ötletet, ha van…Jó sok levelet írtunk,
indulás most már az Erdő csendjéhez! Menetelni kezdek énekelve, körbe indulunk.
HALK- HANGOS JÁTÉK, ÉNEKLÉS
Aki nem lép egyszerre,
nem kap rétest estére,
pedig a rétes nagyon jó,
katonának az való.
/Kerekítő Évkerék/
Lassan indulunk, normál hangerővel éneklünk, majd egyre szaporábban haladunk
és egyre hangosabban menetelünk. Amikor már igazán harsányak vagyunk, akkor
megtorpanok.
- Cssss! Halkuljunk, elriasztjuk az Erdő csendjét. Nem szereti a hangoskodást,
csak a madarak dalát, és még minek a hangját, meséljetek, milyen hangok
szoktak előfordulni az erdőben?…(Találgatnak)…igen, a falevelek zizegését, a
növények hajladozását, a méhek dongását!
- No, akkor egészen halkan osonva megyünk tovább (osonva lépdelünk, puhán,
lassan).
- “Csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja”- ismételgetése. (Majd
szerepbe lépek, egy nagy zöld vagy barna takarót vagy köpönyeget, kabátot
borítok magamra. Mélyen, méltóságteljesen, lassan, megfontoltan társalgok
velük.) Erdő csendje:
- Hát itt vagytok! Megkaptátok az üzenetemet?…Ó milyen szép kis társaság, és
szerencsére nem zajosak, nem zavarják meg az erdőt, fölösleges
hangoskodással. Jó, hogy jöttetek! Szervusztok, lombhullató jó reggelt!… No
azért köszönni köszönhettek!…Remélem azért van hangotok, s tán énekelni is
tudtok…
- Igen…
- No akkor, elénekelhetitek az “Esik az eső, hajlik a vessző”-t, de előtte
elfordulok, hogy énekelhessetek, tán még mozogjatok, táncolhattok is rá! Ám
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amikor visszafordulok, teljes legyen a csend, ne énekelj, ne mozogj, merevedj
szoborrá! Tegyünk egy próbát! (Elfordulok, és saját hangomon segítek az
énekléssel. A dalt mindig ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. )
- Időről- időre visszafordulok, mutatóujjam a számon, hogy elhalkuljanak és ne
moccanjanak. Ha valaki tovább énekelne, ahhoz közel hajolok, vagy akár a
szájára teszem a mutatóujjam, hogy pisszenés se legyen. Ha sikerült,
megdicsérem őket és többször eljátszhatjuk, ahogy egyre ügyesebbek, hirtelen
és hamar fordulok meg, vagy sokáig hagyom őket, majd váratlanul
visszafordulok.
- Ősszel sokat esik az eső, de előhívogathatnátok a napot. Mi lenne, ha a “Süss,
fel nap”-ot énekelnétek?…folytatódik a játék.
- No, jól van, mennem kell, félek, hogy lassan jönnek a fatolvajok, nem kedvelem
őket és félek is tőlük!…. Pár lépéssel hátrálok, elfordulok, leteszem a lepelt, újra
óvónéni vagyok.)

GYORSASÁGI JÁTÉK

Emlékeztek rá, hogy Kerekítő manó őszi meséjében, mit csinálnak a fatolvajok?
…Igen, engedély nélkül kivágják a fákat, ellopják. Hogy nézhetnek ki a
fatolvajok?…
No, mindjárt lesz is egy fatolvajunk!
Először csináljunk egy nagy kerek erdőt, fogjuk meg egymás kezét, kerekítsük ki
azt az erdőt! Ha megkerítettük azt az erdőt, hallgassuk meg, hogy fúj a szél,
nyújtózz a magasba!
Fújja a szél a fákat,
letöri az ágat,
reccs!
Sokszor ismételjük a végén a “reccs”-re lehajolva paskoljuk a földet (poroljuk a
szőnyeget), recsegnek a letört ágak… Ha eláll a szél, kezdjük a játékot.: A
gyerekek körben állnak és hátuk mögött tartják a tenyereiket. Péter lesz a fatolvaj,
aki kívül körbejár.
“Erdőt járok, sok fát látok, fatolvajt találok!”
Ahogy halad, belesimítgat a tenyerekbe, az utolsó szótagra viszont belecsap
valakinek a tenyerébe, aki futásnak ered ellentétes irányba. Ha előbb ér vissza, újra
Péter a tolvaj, ha a fatolvaj a gyorsabb, akkor a másik lesz a fatolvaj, kezdődik újra
a kántálás, végén tenyérbe csapással!
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LEVEZETÉS- ELCSENDESEDÉS
Kerekítő manó előbújik:
-Mi ez a harsogás, csak nem fatolvajok futkosnak itt?… Hoztam nektek
hangszereket, mindenki vegyen magához egy csörgőt! Most én leszek az erdő
csendje. Ha az őszi eső elleni kalapomat a fejembe húzom, akkor csend legyen,
ha kikucsucskálok, akkor együtt énekelhetünk tovább, és rázhatjuk hozzá a
csörgőket. Énekhez: “Jöjj, ki napocska”, “Aki nem lép egyszerre”, “Csepp,
csepp, csepereg”. (Lehet többször ismételni egy dalt, közben el-elhallgatva, ahogy
a kalapot a fejére húzom, azaz eltűnik a manó feje.Nem dallambújtatással, hanem,
mindig onnan folytatjuk, ahol abbahagytuk.
Először kiszámíthatóan, motívumok végén megszakítva, később váratlan, kevésbé
kiszámítható helyeken szakad meg az ének. Máskor lehet dallambújtatással is, ez
esetben egy, a gyerekek által jól ismert ének ismétlésével.)
-Nagyon ügyesek voltatok, tegyétek ide vissza a csörgőket! (Összegyűjtöm, közben
meg-megsimogathatja őket). Végén újra: “csipp-csepp-csipp-csepp…” eleredt.
Hazaszaladok a kalaposkéményű házikómba Kacska macskához, remélem nem
fog mennydörögni, mert attól nagyon fél. Sziasztok! (Integetünk neki.)
Én:
-Húzódjatok ti is be a házba, kuporodj le, csukd be a szemed és hallgasd az
esőcseppeket, ahogy kopognak a tetőn! Csipp-csepp-csipp-csepp lassan majd
gyorsabban, de halkan, éneklem halkan a “Csepp, csepp”-et, majd kérem, hogy
még tartsák csukva a szemüket, amíg nem szólok. Le is lehet heveredni. Egy
esőbottal lassan esőhangot idézek, majd szólok, hogy kinyithatják a szemüket.
Kicsit még mutatom az esőbottal a hangot. Majd megkérdezem, milyen érzés volt
az esőben a házban kuporogni. Mire gondoltál?

AZNAPI VAGY HETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉG:

KÉPMONTÁZS, FESTÉS
-préselt falevelekből kép-montázs
-ujjfestékkel, zsírkrétával, vastag ecsettel: esőcseppek megjelenítése, fentről
lefele haladva tetszőleges színű ujjfestékkel (vagy zsírkrétával), közben a “Cseppcsepp, csepereg”-et énekelgetjük. Napocskát is kerekítünk. Előtte mondókázunk:
“Jöjj, ki napocska…” elmutogatjuk a mondókát… Milyen színű napkorongot láttatok
már? Sárga, lemenőben akár narancsos, akár pirosas. Válassz egy színt,
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kerekítünk a lapra is napocskát! “Süss fel nap”-ot énekelgetjük közben. A
nagycsoportosok ludakat is rajzolhatnak, festhetnek alá.
TORNAFOGLALKOZÁSON:
HULLAHOPP
-Megnézzük a kerek erdőt! (Mindenki kap egy hullahopp karikát. )
A következőképpen tudjuk eljátszani vele Kányádi Sándor “Kerekítő” című
versikéjét.
Amott egy nagy kerek felhő, (magasba, fejünk fölé emeljük a karikát)
alatta egy kerek erdő,
(letesszük a földre a karikát és beleállunk)
abban lakik Kereki,
(beleguggolunk a karikába, mintha az lenne a házikónk)
ki az erdőt kerüli. (kiugrunk a karikából, körbejárjuk vagy szaladunk, vagy
tyúklépésben kerüljük)
/Kacagtató lapozó 1./

FATOLVAJ-FOGÓCSKA
Játszhatunk a fogócskafajtákból válogatva olyan fogót, amiben a fogónak vagy
fogóknak fatolvajokat kell elkapniuk.
Levezetésként körbe ülhetünk úgy, hogy egymás hátát érjük és masszírozásként
“fűrészelhetünk, darabolhatunk” “fát vághatunk” egymás hátán.
Jó játék annak kitapasztalására, hogy hol van a határ a jóleső érintés és a
kellemetlen érzet között. Erre előre hívjuk fel a figyelmüket, esetleg először saját
karjuk legyen a farönk, amit a másik kezükkel “ütögetnek”.
Jó előkészítés lehet az alábbi mondóka egymással való eljátszása.
Hasítom, hasítom,
vágom, vágom,
könyökölöm, könyökölöm,
megpuszilom, megpuszilom!
/Kerekítő 3./
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KEREKÍTŐ MÓKA- J. KOVÁCS JUDIT- TÉL

“Kerekítő manó és az évszakokmesék óvodásoknak” című kötet téli
meséje nyomán, melyet a gyerekek
már megismertek.
Korosztály: 3-6 évesek
KELLÉKEK:
manós jelenethez: hólapát (műanyag
homokozó lapát), kisszánkó (anélkül is
eljátszható (levegőben ültetve siklást
idézve), kis teáskanna, bögre
játékhoz: ejtőernyő kislabdákkal
zenei részekhez: furulya, sámándob,
chymes/ triangulum
aznapi vagy heti
alkotótevékenységhez: rajzeszközök,
vattadarabok, hőmérő, műanyag tálkák
tornafoglalkozáshoz: ejtőernyő, 100 db-os kislabdákkal
ÉNEKEK, MONDÓKÁK:
“Aki fázik vacogjon, fújja körmét, topogjon…”- Kányádi Sándor “ Ha-ha- ha
havazik…” “Betemetett a nagy hó”-Kányádi-Huzella
“Két kis kakas összeveszett..”, Lackfi János-J. Kovács Judit: “Hó fedi be”, “Török
császár udvarán…”, “Sétálunk, sétálunk…”
Előkészület:
A gyerekek, a meseszőnyegen egy kupacban, vagy félkörben-körben ülnek
létszámtól függően. Én a kört megbontva a játékos polcon/asztalon/ fűtőtest fölötti
párkányon lévő zsákból bújtatom elő a bábot és a kellékeket.
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BÁBJELENET:
Kerekítő manót szólongatom, de csak horkol.
“-Gyere, bújj elő, havazik!- nem jön válasz- horkolás hallik (rezegtetem a zsák
oldalát) -No lám, megint milyen hétalvó, csak a rigó segíthet! Ha elfütyüli a kedvenc
dalát, csak felébred. -elfurulyázom a Kőketáncot.
- Aaah! (Ásítozik, ásítva megszólal, miközben kikukucskál a zsákból/bőröndből.
Először csak a sipkája bojtja látszik, a gyerekeknek háttal bújik elő, majd hirtelen
felénk fordul, meglátja őket). Madárdallal álmodtam, a kedvenc dalomat fütyülte,
ti is hallottátok?… Szélfútta, didergős jó reggelt kívánok! Képzeljétek, egész éjjel
fáztam a takaró alatt! Így dideregtem (remegés, vacogó fogak hangutánzása)
“dzig-dzig-dzig”. Meg így vacogtak a fogaim: “dzig-dzig-dzig”. Na de talán itt
felmelegszem, oda is ugrok közétek, hóóórukkkk!- Ó, de hiszen ez csak a
hangszeres zsák, na még egy nagy ugrás oda, közétek-hóóórukkk! Na végre!
- (Kőketáncot énekelve a gyerekek kobakján, tenyereikbe, hasukra kerekít- együtt
énekeljük, körözünk. Próbálhatjuk, hogy az ismétlések során halkan,
titokzatosan, katonásan, álmosan, kiscicásan, “medvehangon”, vidáman,
szomorúan énekeljük. Végül a manó talpán körözök, mire felkacag.)
- Hihihi, elég a mókából! Megyek ellapátolom a havat a kerti útról. Hol van a
hólapátom? Talán itt, vagy itt, hm… hol lehet (szomorkásan, csalódottan), vagy
ott?! (Bekukucskál a közel ülő gyerekek mögé, saját hátam mögé is, a túloldalra
átnyújtom, hogy a derekamnál újra felbukkanjon.) Talán a tetőn hagytam?
(Felteszem a fejem búbjára, sopánkodik.) Ti láttátok? (A gyerekek rávezetik,
hogy talán a zsákban van. Olyan gyerekek körül kezd lapátolni, akikhez a
kőketánckor nem fért hozzá) Hú, hatalmas a hó! Dalolászva, fütyülve lapátol.
(Mereszti a szemét, egy közel álló gyermekre, feléje hajol csodálkozva. ) Nohát
egy egész hóbucka!…No, ezzel is megvolnék. Kicsit átfáztam.
- Töltünk neked teát! (Kiskannából töltenek neki- többen is, míg csurig nem lesz. A
gyerekek felé fordulva mondom.) Meg ne égesse a nyelvét, fújjuk meg! Na még
egyszer, jó nagyot, onnan hátulról is! ( Kerekítő manó beleszagol, dicséri az
illatát. )
- Hm, miket tetettek bele? Bodza? Méz?…szürcsöli- nagyon finom, ó, megnézem
maradt-e még az alján (belekukucskál), ó igen, azt is kihörpintem! Indulhatunk
szánkózni! Húzol?
- Persze! Húzd meg, ereszd meg-húzd meg, ereszd meg-húzd meg, ereszd meg!
(Gyerekekkel együtt kántálom, közben egyre feljebb viszem egy képzeletbeli
hegyoldalon, egyik alkaromra ültetem, mintha szánkón ülne. A végén
“sssssshhh” lesiklik, szlalomozhat a gyerekek felé is, lefelé csúszik, leguggolok
vele, majd újra felhúzzuk a szánkót, felfele tartunk. Közben a gyerekek felé
kitartva egyik karját hahózhat is- a völgy (gyerekek) visszhangozza, amiket kiált.
Ismétlés, majd elszánkázik integetve.
- Jégvirágos, havas telet kívánok nektek!
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MONDÓKÁZÓ:
A gyerekek a szőnyegen ülnek. “Odanézzetek, kezd szállingózni a hó! Kapj el a
nyelveddel egy-egy hópihét! Tátsd ki nagyra a szád és a nyelveddel kapd el!
Ha-ha-ha-havazik,
he-he-he-hetikig,
hu-hu-hu-hull a hó,
hi.hi,hi, jaj de jó!
/Kerekítő Évkerék/
A fenti mondókát kántálom sokszor, majd átváltok.
-Csilingelő, gyorsan olvadó hópelyhek hullanak! ( Chymes-al/ triangulummal járok
köztük. Nyelvtorna. Én is mutatom, mintha hópelyhet vadásznék.)
Elteszem a csilingelőt.
“Hó fedi be” arcérintgető mondóka elmutogatása, többszöri ismétlése. Ha már jól
megy, egymással, párban is eljátszhatjuk.
Hó fedi be a ház küszöbét,
hó lepi el a kapukilincset,
hó ül a járdán, hó ül a bokron,
söpörjük el, hadd kavarogjon!

(megérintjük a száját)
(megtekerjük az orrát)
(megpöcköljük a fülcimpákat)
(összeborzoljuk a haját)

/Lackfi János-J. Kovács Judit- Százérintő/
Felállva átváltunk az alábbira, topogunk, didergünk, fújjuk a tenyereinket.
Aki fázik vacogjon,
fújja körmét, topogjon…
/részlet- Kányádi Sándor: Aki fázik/
-Emlékszik-e valamelyikőtök, hogy amikor Kerekítő manó és Kacska macska
rácsodálkozott a havas tájra egy szép téli reggelen, mit találtak? Igen, letört ágakat.
Hogy kerülhettek oda? Igen, háborúztak a fenyőfák. Bizony, és még a tűlevelük is
szúrós, böködős.
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ÜGYESSÉGI - ERŐ JÁTÉKOK
-Gyertek, játszunk egy böködős fogót! Egyik tenyeredet kifelé fordítva tedd a hátad

mögé, a másik kezed mutatóujját pedig tartsd előre. Sétálj, szaladj úgy, hogy minél
több tenyeret megbökhess az ujjaddal, de közben figyelj, hogy a tiédbe ne
bökjenek! Ha mégis megböktek, akkor leengedett kezekkel válj jégszoborrá ott,
ahol vagy. ( Közben háttérzeneként Vivaldi Négy évszakából a téli részből egy
részletet hallgathatunk.) Akkor van vége, ha már egy gyermek kivételével mindenki
jéggé dermedt.
Utána párban úgy is próbálhatjuk, hogy egymással szemben állva a hüvelykujjunk
és a mutatóujjunk által képzett derékszög mentén egymásba csúsztatjuk és
egymásnak feszítjük a tenyereinket. A szabadon maradt mutatóujjunkat, előre,
egymással szembe helyezzük, és kipróbáljuk, a pár melyik fele tudja megbökni a
másikat. A tenyerek bár össze vannak kissé kulcsolva, egymásnak feszülnek.
RITMUSHANGSZERES JÁTÉK:
Csörgőket osztunk.
Ritmusvisszhangként kántáljuk a mondókát, dobbal (vagy tapssal) lehetünk a hang,
a gyerekek a csörgőkkel a visszhang.
Török császár udvarán,
minden délben dobolják,
ki felköti a kardját,
annak adja a lányát!
/Kerekítő 3./
Többször ismételjük, lehet változó hangerővel és tempóban. Hangosan, halkan,
lassan, gyorsabban. Mérőt vagy ritmust érzékeltetve. A hangosodás lehet
soronként fokozatosan, utána ismétlés a visszahalkuláshoz, vagy akár egyik sor
hangos, másik halk, váltakozva.
Majd együtt rázzuk a csörgőket a következő mondókára.:

Két kiskakas összeveszett,
azt sem tudta, hogy mit evett,
tücsköt, bogarat,
mindenféle madarat.
/Kerekítő állatos játéktár/
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A szőnyegen két gyermek lesz a két kis kakas, akik elöl összefont karral, féllábon
próbálják letolni egymást a szőnyegről. A szurkolók a szőnyeget körbevéve,
csörgős kántálással kísérik a kakasviadalt. Ha túl nagy a szőnyeg, akkor kötéllel
kijelöljük a “csatateret”.
Majd mindannyian együtt háborgunk a következőképpen. Karok leeresztése és a
hangerő növelésével egyre magasabbra emelése kétoldalt, a csörgővel együtt.
Amikor teljesen felnyújtóztunk jól megrázzuk a csörgőket, hangosak vagyunk.
Aztán leeresztjük a karokat és fokozatosan újra fel. Közben együtt az alábbit
kántáljuk.
“Csak dúltak-csak fúltak, csak dúltak-csak fúltak, csak dúltak-csak fúltak… “
-Hú, igazán kiveszekedtük magunkat, egészen halkan, teljes csöndben tegyétek
vissza a csörgőt a kosárba, úgy, hogy nehogy megcsörrenjen!
BESZÉLGETŐKÖR, JÁTÉK AZ ÉRZELMEKKEL
Fogjuk meg egymás kezét, alakítsunk egy nagy kört, hogy lássuk egymást, majd
üljünk le.
Beszélgetés kezdeményezése.:
Emlékeztek-e rá, hogy mikor veszekedtetek utoljára, kivel és min. Sikerült-e
kibékülni és hogyan? Legtöbbször mindkét félnek igaza van. Vitatkozás és
veszekedés közti különbségre is rávezethetjük őket. Az előbbi érveken,
gondolatcserén alapul, az utóbbit hirtelen érzelmek irányítják: düh, harag,
csalódottság. Barátok közt és családban is előfordul. Mi segíthet, hogy nyugodtan
tudjuk megbeszélni, ha valami nem tetszik. Mélyen lélegzés, számolás, séta mielőtt
bármit mondanánk, a másik meghallgatása?
Érzelmek kifejezése az arcon és annak továbbadása körben ülve: öröm, félelem,
csodálkozás, harag, szomorúság, jókedv…

“Azt szeretem Bálintban, hogy….”
Tovább játszunk a körben, én kezdem a mellettem ülőről mondok valami jót, utána
ő is a mellette ülőről. Így haladunk, míg körbe nem érnek a pozitív megállapítások.
Ha valaki nagyon elakadna, tanácstalan lenne, akkor én mondok valami jót az
illetőről. Ha körbeértünk, felkerekedünk, szállingózó kavargó hópelyhekké válunk.
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ELCSENDESEDÉS:
Legyünk szálló hópihék, tárjuk ki a karjainkat és óvatosan mindenfelé repdessünk!
Hópiheként szállingózunk, halkan osonva suhanjunk, egymást kikerülve,
mindenfele kavarogjunk. (Újra bekapcsolhatjuk a telet idéző, ezúttal halk zenét.)
Végül hótakaró lesz belőlünk! Amerre mész, kapaszkodj össze a többi hópihével,
és végül úgy heveredjetek le, hogy minél szorosabban összeérjetek! Hótakarót
alkotunk. Befedünk mezőt, erdőt, földet.
Szorosan feküdjünk egymás mellé, a kezeink mindenképp érjenek össze, a
testünk különböző részei is összeérhetnek. Most már ne mozdulj! (Kikapcsoljuk a
halk zenét.) De szép hótakaró! Hunyd be a szemed! Pihenj meg a téli tájban!
Tartsd csukva a szemed, és hallgasd, merről hallod a hópelyhek és a jégvirágok
csilingelését, koshival, chymes-al/ triangulummal körbejárok.
Kerekítő manó egyszer csak megérkezik, megcsodálja a hófödte tájat, és
megkérdezi a gyerekektől, hogy mi volt az a zajongás, amit korábban hallott,
mintha csatazaj lett volna…A gyerekek mesélnek…
AZNAPI VAGY HETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉG:
TÉLI ÖRÖMÖK- VATTÁS KÉP
Rajzolhatnak házat, hegyet, fát, emberkét, hóembert… majd korábban pici
darabokra tépkedett vattacsomóból ragasszanak rá óriás hópelyheket.
Az időjárás függvényében fagyasszunk vizet az udvaron, lehet festékes színes víz
is pohárkákban. Majd engedjük fel.
Hócsatázzunk, hógolyózzunk, építsünk hómanót, figyeljük naponta a hőmérőt!
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TORNAFOGLALKOZÁSON:
EJTŐERNYŐS JÁTÉK- HÓESÉS
Heti tornatermi foglalkozás részeként visszatérhetünk a hóesésre:
Először a fiúkkal tartom az ejtőernyőt, a lányok bebújhatnak alá. Együtt énekeljük:
“Esik a hó, térdig ér már” vagy “Hull a hó “ (Gazdag Erzsi)
Utána a fejük felett rázzuk az ejtőernyőt és kántáljuk, az utolsó sornál pedig
befedjük vele a lányokat (“belepi őket a hó”). :
Ha-ha-ha-havazik,
he-he-he-hetekig,
hu-hu-hu-hull a hó,
hi-hi-hi jaj, de jó!
/Kerekítő Évkerék/
Többször ismételjük, föl-le legyeztetve az ejtőernyőt. Utána helyet cserélnek és a
lányok idéznek hóesést a bent kuksoló fiúknak. Majd mindenki kibújik és együtt
tartjuk a szélét és beleöntöm a kislabdákat. Együtt rázzuk a mondókára, és az
utolsó sornál most kireptetjük a “hógolyókat”. Hol a fiúk tartják- szedegetik újra
össze, hol fordítva. Végül két hullahopp karikát tartok és átdobhatják rajta a
gyerekek a labdákat- így készülünk a hócsatára, gyakoroljuk a célzást. Esetleg egy
gyermeket kiválaszthatunk és az ő karikáin is át lehet dobni. A játék végén a
összegyűjtjük a labdákat az “Elvesztettem zsebkendőmet” kezdetű dalra.
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KEREKÍTŐ MÓKA- J. KOVÁCS JUDIT-TAVASZ

“Kerekítő manó és az
évszakok- mesék
óvodásoknak” című kötet
tavaszi meséje nyomán,
melyet a gyerekek már
megismertek.
Korosztály: 3-6 évesek
KELLÉKEK:
manós jelenethez: esernyő,
kisseprű, locsolókanna,
zsebkendő, szélforgó
zenei részekhez: furulya, sámándob , koshi
, kendők
aznapi vagy heti alkotótevékenységhez: pipacsbalerina készítése pipacsból,
vagy kreppből, vagy virág rajzolása, festése tavaszt idéző komolyzenei
háttérzenével
heti tornafoglalkozáshoz: babzsák
ÉNEKEK, MONDÓKÁK:
“Itt a patkó”, “ Gyí, paci, paripa!”, “ Fecskét látok “, fecskés hangutánzó, “Tavaszi
szél”, “Hej, tulipán”, “Két szál pünkösd rózsa”, “Én kis kertet kerteltem”, “Az öcsödi
vásárban”, “Jöjj ki, napocska”, Vivaldi- “Négy évszak”-ból a tavasz
Előkészület:
A gyerekek, a meseszőnyegen egy kupacban, vagy félkörben-körben ülnek
létszámtól függően. Én a kört megbontva a játékos polcon/asztalon/ fűtőtest fölötti
párkányon lévő zsákból bújtatom elő a bábot és a kellékeket.
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BÁBJELENET:
Kerekítő manót előcsalogatjuk (furulyázom a Kőketáncot).
- “Gyere, bújj elő, várnak a gyerekek!
- Jövök, sőt, odaugrom közétek. Csak előtte áttornáztatom elgémberedett
végtagjaimat. Guggolás, egy-kettő, egy-kettő…Törzskörzés: egy-kettő, egykettő… Fejkörzés, egy-kettő, egy-kettő…Kezdek kimelegedni, no de még egy jó
nagy ugrás oda közétek! Hóóórukkk! (Először félrehúzz a lába, a hangszeres
kosárba ugrik, vagy fel a fejem búbjára- majd újabb nagy ugrással a gyerekek
közé terem.)
- Virágillatú jó reggelt kívánok!- A Kőketáncot énekelve a gyerekek kobakján,
tenyereikbe, hasukra kerekít- közben buzdítom őket, hogy ők is körözzenek ittott. (Egy közel eső gyermek felé tartja a manó a talpát csikizéshez. A végén
felkacag.) Meglocsolom kertem virágait (körbejár, úgy tesz mintha a gyerekek
lennének a virágok, fejük felett locsol) énekli: “Hej, tulipán tulipán”, “Két szál
pünkösd rózsa”…) Szimatolni kezd a gyerekek körül: Hmm, milyen finom
virágillat. Egy tulipán, rezeda, hát te milyen virág vagy? Rózsa? Milyen a színed?
Ki ültetett téged? stb. ( Kérdezgeti a gyerekeket, majd elkezd mélyen
beleszagolni a kelyhekbe. Prüszkölni kezd. ) Haaapciii! Haaapciiii!
- Egészségedre!
- Lehet, hogy allergiás vagyok a virágporra? Vagy csak megcsikizte az orrom?
(Tovább prüszköl.)
- Ajjaj, Kerekítő manó azt hiszem, ki kéne fújni az orrodat.
- Na, azt már nem! Nem szeretek orrot fújni, a világ legunalmasabb dolga!
Gyerekek ti szerettek zsebkendőbe pöfékelni?…
- Fújd ki az orrod!
- Nem! (Fejét elfordítja, egyik kezemmel visszafordítom, érintve az arcát, hogy jól
rám figyeljen.)
- De! (Ide-oda forgatása a fejnek- vicces, ahogy dacol.)
- Nem!
- De!
- Nézd, milyen szép pöttyös zsebkendő! (Odasandít, végül pöfékelve belefúj kétháromszor. Nevetni szoktak rajta, ahogy viccesen trombitál).
- Fel kell söprögetnem a kerti utat (olyan gyerekek hajába, lábán söpör, akikhez a
“kőketánc”-kor nem fért hozzá). Nahát, odanézzetek, pipacsszirmokat hordott ide
a szél. Biztos a pipacsmezőről szálltak a házám tájára. Itt is egy, ott is egy.
- Ebben a szép tavaszi időben sétálok egyet. (Szélforgóval útra kel.) De szépen
pörög. (“Sétálunk, sétálunk”- éneklése közben sétál- pörög a szélforgó, “Fussunk,
szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk”…)
- Búcsúzom, gyerekek, messzire visz a szél! Szervusztok! Valahol, valamikor, még
biztos találkozuuunk! Rügyező, virágillattal és madárdallal teli tavaszt kívánok
nektek!… “Tavaszi szél vizet áraszt” kezdetű dalt dúdolva elbújik a manó. Együtt
is elénekeljük.
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MONDÓKÁZÁS:
Emlékeztek, hogy a tavaszi mesében Kerekítő manó és Kacska macska milyen
virágmezőre látogatott el? Piros szirma van, búzaföldeken, útszélen is
megtalálható…
Keljünk mi is útra a pipacsmezőhöz! Patkoljuk meg a lovacskákat!
Talpainkra, tenyereinkbe patkót rajzolunk, szegecselünk-böködünk, kalapálunk. :
Itt a patkó,
itt vannak a szögek,
durr-durr-durr,
beverjük a szögeket!
/Kerekítő 1./
Klklklk- lovacskaként klakkogunk, felnyeríthetünk. No, kinek milyen a lova? Hogy
hívják a tiédet? (Négy-öt gyerekre nézek). Milyen a színű a szőre? (Másik négy -öt
gyermek). Milyen idős?…Mit evett reggelire a tiéd?…Kinek a lova bír varázserővel?
Mifélével? Az enyém például csillagokat vacsorázik!…
Indulás, fogd meg a kantárt! “Gyí, paci paripa”-t kántáljuk, majd az ismétlésekkor
már énekeljük. Körbe-körbe haladunk. Néha “hóóó” felkiáltásra meghúzzuk a
kantárt, lefékezzük. Az ismétlések során játszunk a hangunkkal a tempóval,
hangerősséggel. Frissen ügetünk (szaporán), sárban (nehézkesen énekeljük,
térdek magasba emelésével lépdelünk), lesántulva (oldalt dülöngélve haladunk),
sűrű erdőben medvebarlang mellett vagy bozótban alvó boszorkány miatt egészen
halkan, puhán, óvatoskodva, lassan haladunk)…
Gyí, paci, paripa,
nem messze van Kanizsa,
odaérünk délre,
libapecsenyére.
/Kerekítő 1./

HANGUTÁNZÓ JÁTÉKOK
Nézzétek csak, megérkeztünk a mezőre, csodaszép! Pipacs, ameddig a szem ellát.
Vedd elő a távcsövedet, nemcsak pipacsokat látok, nézz csak fel az égre! (
Kezeinkkel távcsövet formázunk.) Mit láttok? ……madarakat is látok. Villás farktolla
van, hozza a jó időt…Kitalálják, hogy fecske.
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Ének:
Fecskét látok,
szeplőt hányok,
selymet gombolyítok.
/Kerekítő állatos játéktár/
Énekeljük, mutogatjuk.
Játék a tempóval, mozdulatokkal. :
Ki szokott néha TV-t nézni?… Képzeljétek, meghibásodott a készülék, lassított
felvétel van! Hihetetlenül lassan énekeljük, elmutogatjuk (kar lassú felemelése, ujj
lassú égre bökése- minél lassabb, vontatottabb, annál viccesebb, annál jobban
élvezik. Lehet többször, hogy egészen be tudjanak lassulni.)
Jön apa megszereli! Jajj, most meg gyorsított, szaladnak a képkockák! Egyre
gyorsabban éneklünk, mutogatunk. Az ismétlések során még jobban begyorsulunk.
Átjön a gondnokbácsi helyrehozza a készüléket… Normál tempóval zárunk.
Tudjátok mit csicseregnek a fecskék, mikor tavasszal visszatérnek?
Csicsuri-csácsuri,
csicsuri-csácsuri…
tele pajtát hagytam, üresen találtam,
tele pajtát hagytam, üresen találtam…
/Kerekítő állatos játéktár/
Hangoztatom, majd az utolsó sorokat ők is mondogathatják, én pedig a
nehezebben ejthető csicsuris részt.
Meghallgatásra érdekes lehet, hogy hogyan fegyelmezi fecskemama a fészekben
civakodó fiókákat.:
Kicsinek, kicsit,
nagynak, nagyot,
mert ha kicsike,
kéred a nagyot,
kitekerintem a nyakadat!
/Kerekítő állatos játéktár/
Ismételgetem sokszor, végén a mutatóujjammal játékosan fenyegetőzöm. Együtt is
elmutogathatjuk, a “kicsi”-nél leguggolunk, a “nagy”-nál felállunk, magasba
nyújtózkodunk. Nagyobbak esetén, gyorsíthatunk is, vicces tud lenni.
Fecskefészekjátékot is ki lehet próbálni “Kerekítő állatos játéktár” című CD-s
könyvünkből, melyben további huszonkét fajta állat vicces hangutánzója is lapul.
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ÖRÖMTÁNC- SZABADMOZGÁS:
Vivaldi- “Négy évszak”-ból a tavasz részből pár perces rész.
Elröppentek a fecskék, kinyújtózhatunk itt a pipacsföldön. Lefekszünk a szőnyegre.
-Emlékeztek, mire vágytak a pipacsok?…Igen, hogy táncolhassanak kedvükre.

Meghallgatunk egy tavaszi hangulatú zenerészletet, amire felkelhetsz és kedvedre
táncolhatsz, szabadon mozoghatsz, fontos, hogy közben nem szólalhatunk meg.
Amikor csak kedved van, elkezdhetsz mozogni rá, szavak nélkül, szabadon.
Gondold át, van-e olyan dolog, amire nagyon vágysz, vagy amit kipróbálnál? Én
például szívesen repülnék, mint egy madár, így én erre fogok gondolni közben, sőt,
madárrá válok. Lehetsz virág, bogárka, akár egy kő vagy a szél, napsütés…
Többször is meghallgatjuk. Közben bátorításként odahajolhatok egy- egy kevsébé
aktív gyerekhez, megérinthetem: „legyél napocska a sugaraiddal simogasd a
virágokat”, (te legyél apró bogár, hangya, lehetsz eső a mezőn! stb.).
Élmények megbeszélése. Ki, mire gondolt, milyen érzés volt?

ELCSENDESEDÉS:
Sziromjáték:
-Meghallgatjuk újra a zenei részletet. Csöndben fülelünk. Szétszórok
virágszirmokat, melyeket fel lehet venni, odaadhatod valakinek, tenyeredbe
teheted, ráfújhatod másra, leejtheted, feldobhatod, ha nyújtod a tenyered valaki
felé, biztos átadja neked.
A végén megjelenik Kerekítő manó egy kis kosárral. Összegyűjtjük bele a
szirmokat. Kéri az óvónénit, hogy majd fűzze fel a virágokat, ha lesz ideje
nyakláncnak, hogy a nyakába tehesse. Aznap a gyerekek délutáni rajzolgatása
közben valóban felfűzhetjük és nyakába akaszthatjuk a teljes hervadásig.
AZNAPI VAGY HETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉG:
PIPACSVARIÁCIÓK
Mutathatunk egy valódi pipacsot, amit balerinává alakítunk a szirmok lehajtásával.
Fűszálból lesz az öve.
Kiosztunk előre kivágott A/-es méretű fehér papírformát, melyek pipacstáncosra
hasonlítanak. Ezeknek a ruhája nemcsak piros lehet, fesd ki tetszés szerint! Vivaldi
négy évszak- tavaszi része lehet a háttérzene.
Végül hurkapálcát is ragaszthatunk a hátára, így táncoltathatjuk zenére is.
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TORNAFOGLALKOZÁSON:
FORGÓSZÉLJÁTÉK
Párokban kezetfogunk és ütemesen lengetjük a karjainkat a következő
mondókának az első két sorára. A harmadik sornál belassulunk és karjainkat előrehátra lendítgetve kitartjuk a “sül-sül-sül” szavakat. Utána egy kis hatásszünetet is
tarthatunk. Az utolsó két sorra már elengedjük egymás kezét és karjainkat kitárva
körbeforogva sodródunk. Újabb párra találunk.
Lehet egyre többen összeállni ily módon. Majd az egész csoporttal egy nagy
köralakítás kézfogással, hogy a mondókára újra lengethessük a karokat.
A végén szétforognak. Tetszés szerint ismételhetjük. A mondókát a végére már
mindenki kívülről fújja.
Ekkor oszthatunk babzsákokat.
A mondókára a babzsákot a fejünkön egyensúlyozva vagy négykézláb menve, a
hátunkon visszük. A végén, az utolsó két sorra a forgószéllel körbe forgunk, majd a
legvégén a babzsákot lebiccentjük a fejünkről, hátunkról. Ismételjük többször, egyre
ügyesedve!

Az öcsödi vásárban,
kolbászt sütnek sátorban,
sül-sül-sül,
de jön egy nagy forgószél,
a lakoma véget ér.
/Kerekítő 3./
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KEREKÍTŐ MANÓ ÉS A TAVASZI SZÉL

„Kerekítő manó és az évszakok-mesék óvodásoknak” című kötet téli meséje nyomán, melyet a
gyerekek már megismertek.
Korosztály: 4-7 évesek
Kellékek: furulya, kisseprű, öntözőkanna, papírzsebkenő, „rádió”kartonból, buborékfújó, ejtőernyő
Énekek, mondókák: -Én kis kertet kerteltem…
-Hej, Dunáról fúj a szél…
-

Tavaszi szél, vizet áraszt

-

Weöres S: Kis versek a szélről

-

Süss fel nap

Bábjelenet:
Kőketáncot játszom furulyán, majd „hahózunk” Kerekítő manónak, aki rögtön, jókedvűen elő is
ugrik, kőketácot énekelve repked a gyerek között, tenyerükbe kerekítve!
Csodálkozom, is, hogy mitől ilyen fürge, jókedvű:
-Nahát, Kerekítő manó, örvendek, hogy ma milyen friss, és üde vagy!
-Bizony, örömmel keltem fel, madárfütty, színes tavaszi virágok vesznek körül! Munkához is látok,
először sepregetek, hozom is a seprűmet! (akihez nem jutott oda kerekíteni, most sepregeti)
-Nagyon szorgalmas manó vagy, mi a következő?
-A kedves, illatos virágaim, a tulipán, a nárcisz, a jácint, a gyöngyike, az ibolya, mind rám várnak,
hogy megöntözzem őket, hozom is a kannácskámat! (dúdolgatva megöntözi a gyerekeket, Én kis
kertet kerteltem) Micsoda szépséges tulipán!!!! És ez a sárga nárcisz! Itt is egy! És ez az illatos
jácint! De várjunk csak (szimatol), nem is illatos! Ez sem! Ez sem!
-Gyere csak Kerekítő manó, biztosan megint megfáztál, a nátha miatt lehet nem érzed az illatokat.
Fújjad ki az orrodat! (viccesen, trombitálva belefújja az orrát a zsebkendőbe)
-Nem, nem most sem jó! Hiszen érzem a borsóleves illatát! Hmmmm, talán bekapcsolom a rádiót,
most következnek a hírek. (pitty-putty, nyomkodja a gombot, sistergő hangokkal behangolja,
orrhangon mondom)
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„Kossuth rádió Budapest, kifutott a bableves…Jó reggelt kedves hallgatóim! Az éjszaka nagy csata
történt a fejünk felett, az északi szél és a tavaszi szél harcba szállt egymással, és az északi szél
magával vitte a virágillatokat. Kérjük, aki teheti hozza vissza őket!”
-Nahát, hallotátok! Ezt nem hagyhatjuk! Vagytok olyan bátrak, hogy elmenjünk az északi szélhez?
Velünk jössz Kerekítő manó?
-Hát öööö, nem hagyhatom egyedül a borsólevest, de odaadom a buburékfújómat! Emlékeztek,
csak fújni kell, így repültünk a Bükkbe a macskaallergiás koboldokhoz! Hozom is, tessék Vera,
járjatok szerencsével! Szervusztok!
Buborékokat fújok, közben éneklek 5-6x: „Jöjj ki buborék, kék ruhában, zöld ruhában,
aranycipellőben!” Gyerekek közben kipukkasztják a buborékokat.
Most ti lesztek a buborékok, guggoljatok le. Fújom, fújom, fújom, megnőnek a buborékok, és
szállnak, de akit megfogok, az kipukkan! Ezt eljátsszuk 3-4x
Majd egymás kezét megfogjuk, kört alakítunk:
-Most igaziból felfújjuk a nagy hőlégballonunkat, de most leeresztett. Gyertek ide be a kör
közepére, és fújjuk, fújjuk -egy nagyot
-három nagyot
-három kicsit stb, míg ki nem húzzuk a kört. Elindulunk körbe énekelve „Hej,
Dunáról fúj a szél…”
Brrr, de hideg van, azt hiszem megérkeztünk az Északi szél birodalmába (előveszem az ejtőernyőt)
Elkezdjük lengetni, sssss, sssss érzitek, hogy süvít a szél? De most megáll, szélcsend van…nem
mozog a levegő. (kifeszítjük az ernyőt)
Majd szellő lengedez…….erősödik….sssssss…..szélvihar! Visszafelé is eljátszuk.

Tekereg a szél,
Kanyarog a szél,
Didereg az eper-ág:
Mit üzen a tél? (énekelve)

Fuj a szél, fuj a szél,
De morog a szél.
Apró ez a szoba,
Mégis belefér.

Széles világba
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Fut a szél magába,
Nyakában a lába,
Sosem érsz nyomába. (kántálva)

Segítsünk a tavaszi szélnek, hogy vissza tudjuk vinni Kerekítő manónak az illatokat! Az Északi szél,
mitől félhet a legjobban? Mi elől menekül, mi vet véget a télnek, a hidegnek? (Vezessük rá a
gyerekeket, hogy a napocskától)
Hívjuk ide a napocskát!
Süss fel nap, fényes nap,
kertek alatt a virágok megfagynak.
Eredj fel az égbe, fehér lepedőbe,
Zárd el a hideget, ereszd ki a meleget!
Miközben éneklejük, lengetjük az ernyőt. 3-4x
Utolsó ének előtt kérjük meg a gyerekeket, hogy a dalocska végén emeljük magasra az ernyőt,
bújjanak be alá, és fogjanak a markukba egy illatot! (ejtőernyőt elteszem)
-Ha megvan az illatotok, fogjátok szorosan! Tegyétek be a zsebetekbe! Induljunk vissza, fújjúk fel a
hőlégballont! (hasonlóan az induláshoz)
Az úton visszafelé énekeljük a „Tavaszi szél vízet áraszt” dalunkat. 3-4x
Visszaértünk! Én már látom Kerekítő manó kalapos kéményű házikóját! Ereszkedjünk le…
Kerekítő manó előjön!
-Nahát, nagyon hamar visszajöttetek! Meghoztátok az illatokat?
Kerekítő manó mindenkihez odamegy, megkérdezi milyen illatot hozott, majd csodálkozik,
álmélkodik! Köszönöm, hogy visszahoztátok az én szerett nárcisz, tulipán, jácint, gyöngyike, és
ibolyaillataimat! De ne őrizgessétek tovább, számolog hármat, és egy nagyot fújjunk! 1,2,3!
Repülnek is az illatok! Köszönöm, máskor is gyertek! Én most búcsúzom! Szervusztok!
A gyerekeknek felkínálok ritmushangszereket, és gitárkísérettel együtt búcsúzásként
elénekeljük a „Süss fel Nap” dalocskánkat!
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KEREKÍTŐ MANÓ ÉS A SZÚNYOGOK

Eszözök: furulya, nádiduda, boszorkánykalap, ejtőernyő, kislabdák, kis üveg/fiola)
Köszöntés
„Meleg nyári estéken, mielőtt elaludnánk mit hallunk? Zzzzzz….. (nádidudával Megfogtam egy
szúnyogot…). Szúnyog, bizony, de meg is csíp! Viszket is! Fogjuk meg mi is azt a szúnyogot, de hogy
is? Tapsolunk! (tapsikolunk a levegőbe össze-vissza)
Közös éneklés: Megfogtam egy szúnyogot…
(majd tapsolva is, egyenletes lüktetést tapsolva)
Ha már nem zümmög, hívjuk elő Kerekítő manót:
Kőketánc-furulya (esetleg sepregetés, öntözés)
Km: Láblógatós szép napot kívánok! Szervusztok! Lógatnám én is a lábam, de nem, tudom, mert
mindig mocorognom kell!
V: Mocorognod kell? Miért, Kerekítő manó, meséld el!
Km: Viszketeeeek! Nagyon!
V: Hol viszketsz? Mutasd meg!
Km: Hát itt, meg itt, meg itt! Jajjjj! Vakard meg!
V: Először hadd nézzem meg…lássuk csak…Hmmm, ez bizony szúnyogcsípés. Azt nem szabad
vakarni. Meg különben is, hiszen te jó barátságban vagy a szúnyogokkal. Békét kötöttél velük, meg
Fonákkal a pókkal, a csónakos kalandotokban kacska macskával…
Km: Ezek biztosan idegen szúnyogok voltak… jajj, valaki vakargasson meg! (Gyerekek jöhetnek
vakarni.) Itt is, itt is, jajj, de jó!!!! Még itt is valaki!
V: Nem szabad vakarni! Ezt biztosan az anyukátok is elmondta! Tudja valaki, mit kell tenni?
(Úgy irányítom a beszélgetést, hogy kenőcsöt mondjanak a gyerekek.)
Mit szólnátok hozzá, ha hoznánk a varázserdőből Kerekítő manónak viszketés elleni kenőcsöt!
Km: Jajj, de jó lesz, csak hozzátok gyorsan! Addig én felseprem a hátsó udvart is! Siessetek!
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Induljunk útnak:
Sima út, göröngyös út, Kátyú! 2-3x
Itt egy hegy, másszunk fel rá: lassan, vontatottan mondjuk. Hegytetőről kezünkből távcsövet
formálva nézzük meg, hogy látjuk e már az erdőt.
Lefelé, gyorsan, mondjuk továbbra is a Sima út mondókát.
Elfáradtam, üljünk fel a vonatra:
Segítsetek megszakadok… 2-3x
Végállomás! Megérkeztünk!
Aki esetleg fél ebben a varázserdőben, mert ki tudja, kik laknak itt…jöjjön ide mellém.
Lábujjhegyen osonjunk beljebb. Figyelj a lábad elé, nehogy rálépj egy gallyra, mert a reccsenés
felébresztheti a denevéreket, pókokat, sárkányokat, boszorkányt is…
Csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja! (halkan suttogva kántáljuk)
(Előveszem a boszorkánysüveget)
Nézzétek! Mit találtam, kié lehet ez?
Igen a boszorkányé! Feltegyem?
(elváltoztatott hangon mondom) Szerrrrvusztok! Mit kerestek itt, ahol a madár sem jár?
….
Kenőcsöt??? Azt nem olyan egyszerű ám elkészíteni! De segítek nektek, éppen jó napom van.
Először is, hozzatok fát, tüzet kell raknunk:
Ácsorogjunk, bácsorogjunk… Kerekítő Évkerék
Elő kell venni az üstöt (ejtőernyő), segítsetek, mert a kétszáznegyvenhatéves csontjaim már
nehezen mozognak!
Kell egy varázsige, na lássuk, hogy kezdődnek a varázsigék?
Igen, az „abrakadabra” jó lesz!
Abrakadabra varázskészlet,
ha meggyógyul, majd nem viszket!”
Mondjátok velem, tanuljuk meg! (közben lengetjük az ejtőernyőt.)
Jöhetnek a varázsfüvek, mondjatok nekem, gyógyító erejű növényeket, biztosan ismertek párat!
Kamilla, menta, csalán, stb.
(Mindegyiket úgy tesszük bee, hogy kétszer elmondjuk a varázsigénket. Színesíthetjük életvízzel,
békalencsével, mindenféle boszorkányos szerrel, de hagyatkozzunk a gyerekek fantáziájára.)
Végül jöhet a titkos hozzávaló (színes kislabdák), fújjuk meg a tüzet hogy nagy lángon égjen,
forrjon a varázsfőzetünk! (Kislabdák kiugrálhatnak, a varázsigénk ritmusára kirázzuk a labdákat!)
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Elkészült a varázsfőzet, bele is teszem egy kis üvegbe! Így ni! Vigyázzatok rá nagyon, sokat
dolgoztunk vele! És mivel jó napom van, nem kell keresztülmennetek az erdőn, hanem
visszavarázsollak benneteket! (ernyőt közben elteszem)
Csiribí-csiribá-pricc-pracc-prucc!
Km: Meg is jöttetek? Jajj, de jó! Hozatok nekem kenőcsöt? Akkor elő vele, kenjétek be a
szúnyogcsipéseim!
Kerekítő manó mindenkihez odamegy (másik kezemben a fiolával), minden gyermek kenegetheti,
ahol éri!
Km: Milyen finom kamilla illata van, és a menta, az igazán hűsít! Köszönöm, köszönöm nektek,
nagyon köszönöm!
Szervusztok!
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MEDVEALTATÓ

Téma: Állatok készülődése a télre. Ezt a játékot 2016. novemberében az Adászteveli Óvoda
meghívására készítettem.
Szervusztok! De jó, hogy itt lehetek közöttetek! Képzeljétek nem egyedül jöttem, elhoztam
magammal Kerekítő manót! De ha, jól füleltek, hallhatjátok, hogy mit csinál…horkol! (a táskából
horkolás hallatszik).
No, tudom, is, hogy kelthetjük fel, van egy kedvenc nótája: ez pedig a Kőketánc! Talán ismeritek is
(furulyával):
„Kőketánc, kőketánc, kikerekítem, bekerekítem, kőketánc.” (Kerekítő Évkerék) Ezt elénekeljük 45ször is!
Manó ébredezik: Kőketáncot hallottam, didergős jó reggelt kívánok! Ó, már megint elaludtam
(szégyenkezik). Na, de hozzá is látok a reggeli teendőimnek:
Egy kis reggeli tornával kezdek, mert itt nyikorog (guggol, közben nyikorgó hangot adok), emitt
meg nyekereg (hajladozik jobbra-balra). Kicsit meg kell mozgatni a nyikorgó, meg a nyekergő
alkatrészeimet, gyertek ti is!
Törzsfordítás egy-kettő, egy-kettő, egy-kettő! Na, már nem is nyikorog!
Guggolva rugózzunk egy-kettő-három és ugrás! Na még egyszer…
Máris jobban érzem magam! No, de móka után jöjjön a munka!!! Hozom is a seprűmet. Seper...Itt
egy dió, falevél, sárga, barna, hopp itt egy piros is (gyerekek, lábát, végigsepregetem) és itt egy
makk-kalap! Nahát, ilyen makk-kalapot kapott csiga barátom az erdei csigakúszóverseny
győzedelmi serlegeként! (utalás a mesekönyvre).
Brrrr de fázom! Visszabújnék az ágyikómba!
Na, de Kerekítő Manó! Játszani, jöttünk a gyerekekhez, meg, különben sem vagy te egy medve, aki
átalussza a telet!
Medve??? Igaz, nem vagyok, de talán…lennék! Játszunk medvéset!!!!
Játszunk medvéset?
(IGEEEEENNN!) gyerekek
Akkor nincs más, hátra, mint hogy elvarázsoljuk a gyerekeket! Vera, hol a varázspálcád?
Hát azt nem hoztam magammal…
Jajj, neee!
De várj csak, van a táskámban egy fakanál, próbáljuk ki, hátha sikerül!
Abrakadabra, Kerekítő manó hatalma, mindenki legyen kakas! (gyerekek kukorékolnak, vagy arra
inspiráljuk őket.) Sikerült, próbáljuk még egyszer!
Abrakadabra….kutya, …cica, medve!!!!
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Sikerült, nézd Kerekítő manó, itt vannak a medvék! De csinos medvebocsok!
(manó reszket, fél, bújik a hátam mögé) Kerekítő manó mi történt?
Fééleeeeek a medvéééktőőőől! Legjobb lesz, ha eliszkoloook! (Visszateszem a zsákba.)

Nahát! Jól itt maradtam ennyi medvével, pedig milyen szépek, okosak! (megsimogatom őket)
Nézzük, csak: A medvék szőrösek! barna, selymes szőrük van (megsimogatják hajukat, kezüket,
lábukat, én is mutatom)
A medvéknek, van 4 lába. Megvan mindenkinek? Mondjátok Brumm
A medvék négy lábon járnak… (elindulunk körbe)

A bundám szőrös, kócos és a talpaim nagyok brumm-brumm
A házam sűrű rengeteg, a medve én vagyok. brumm-brumm
Ha brummogok itt megremeg az erdő rengeteg. brumm-brumm
A málnabokrot megszedem, a mézet kedvelem. brumm-brumm (ÉNÓ )

A medvék két lábra is fel tudnak állni… Éles karmaik vannak, és mérgesen is brummognak!
(Ijesztegethetik is egymást!)
A sűrű erdőben leszedik a szedret, málnát, áfonyát…csipegetik, eszegetik. Majd magasra
nyújtózkodnak, mert megláttak egy méhkast! A finom méz!!!! Nyújtóznak, nyalogatják a mézet!
Hmmm, de finom! Nektek is? (eszegetnek amíg érdeklődés van)
Az a hír járja, hogy a medvék szeretnek táncolni is!
Mackó, mackó ugorjál,
mackó, mackó forogjál,
tapsolj egyet, ugorj be/ki!
(ÉZÓ 203)
Úgy látom, kitáncoltuk magunkat! Elfáradtatok mackók???
„Igeeen.”
Elfáradtunk, jól laktunk, tele van a medvepocakunk. Gyertek, induljunk el a barlangba. 2x
Dirmeg dörmög a medve,
nincsen neki jó kedve.
Alhatnék, mert hideg van,
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jobb lesz, benn a barlangban.
(ÉZÓ 13)
Ó, itt egy hegy! Menjünk át rajta! (lassan, nyögdécselve mondjuk a mondókát) 2-3x
Pszt! valamit hallok! Csak nem a vadász? Lábujjhegyen osonjunk! (halkan, suttogva mondjuk). 2-3x
Nézzünk körbe itt a hegytetőn (távcsövet formálunk a kezünkből, várva, hogy mondják a gyerekek
látják vagy sem a vadászt) Ott a völgyben én már látom a barlangot! menjünk a hegytetőről lefelé,
vigyázzatok, nehogy leguruljatok! (lendületesen, gyorsan mondjuk) 2-3x
Megérkeztünk!!!!! (előveszem az ejtőernyőt)

Érzitek már a hűvös szelet? Ez már az Északi-sarkról jön! Vele röpül a Tél is! De Kerekítő manó Téli
meséjéből tudjuk, hogy a Tél nem „nagy, erős, zord, barátságtalan és ijesztő, hanem csak egy
ártalmatlan kis hópehely. Aki még nyáron sem olvad el, mert sok fagyit eszik”. De mi mackók azért
csak bújjunk be a barlangba! Gyertek, fogjátok meg az ejtőernyőt, meglengeti az Északi-sarki szél:
Tekereg a szél,
Kanyarog a szél,
Didereg az eper-ág:
Mit üzen a tél? (Énekelve ÉZÓ 220)

Fuj a szél, fuj a szél,
De morog a szél.
Apró ez a szoba,
Mégis belefér.

Széles világba
Fut a szél magába,
Nyakában a lába,
Sosem érsz nyomába. (kántálva)
(Weöres Sándor: Tekereg a szél)
(Az első verszakot énekelve a második, harmadikat kántálva mondjuk)
Majd utánozzuk a sarki szél hangját: Sssss-sssss-sssssssss.
Jujj, de hideg van, bújjunk be az ernyő alá a mondókánkkal, úgy, hogy először csak nyitogatjuk a
barlangot, majd amikor odaérünk, hogy jobb lesz benn a barlangban, magasra emeljük, és gyorsan
bebújunk alá:

43
Dirmeg dörmög a medve…
(Leveszem az ernyőt a fejük fölül)
Bújjatok össze mackók, szorosan mackók, melegen legyetek, mert itt az idő, hogy tele hassal téli
álmot aludjatok.
Triangulummal elaltatom őket:

Aludj mackó, aludjál, nyuszika is alszik.
Este van a faluban, esti harang hallik.
(ÉZÓ: 146)

Remélem alszik mindenki! Talán horkolnak is a mackók? Ha alszanak, akkor, visszahívom Kerekítő
manót, az alvó mackóktól csak nem fél… (újra felveszem a bábot)
Brumm-brumm, itt vannak még azok a szőrös, karmos, mézcsócsáló medvék?
Jó, hogy visszajöttél Kerekítő manó, nézd, milyen békésen alszanak a mackók! Jót játszottam
velük! Egyeltalán nem voltak ijesztőek! Sőt, nagyon kedvesek, aranyosak, okosak voltak! Itt az
ideje visszavarázsolni gyerekekké őket, nem gondolod?
De-de iiigennnn! Abrakadabra, Kerekítő manó hatalma, minden mackó legyen újra gyerek! (manó
körbemegy és minden gyereket megérint a varázsfakanállal.)
Köszönöm, hogy velem játszottatok! Kerekítő manó ígérd meg, hogy legközelebb nem bújsz el!
Ígérem….Szervusztok!!!!!

KEREKÍTŐ MÓKA -SZ. FARKAS VERONIKA óvodapedagógus -Pápa TÉL

KEREKÍTŐ MANÓ ÉS A CINEGE
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„Kerekítő manó és az évszakok-mesék óvodásoknak” című kötet téli meséje nyomán, melyet a
gyerekek már megismertek.
Korosztály: 4-7 évesek
Kellékek: kislapát, kisseprű, kukorica, furulya, odúsíp, ejtőernyő, madártoll
Énekek, mondókák: Csipi-csipi kánya, varjúdombi vágta… (Kerekítő1),
Repülnek a madarak, csattog a szárnyuk…
Csip, csip csóka…
Kerekítő Állatos játéktár: cinege, varjú hangutánzói
Erdő, erdő, erdő, Marosszéki….
Az árgyélus kismadár…

Bábjelenet:
Kerekítő manót hívogatom, türelmetlenül, hiszen itt vannak a gyerekek. Mentegetőzve
mondogatom, hogy Kerekítő manó biztosan téli álmot alszik, mint a medvék. Mivel ő nem medve,
fel kell kelni, egy jóravaló manónak sok dolga van a ház körül. Rigófüttyöt trilllázok furulyán, hátha
felébred. Inkább elfurulyázom a kedvenc nótáját. „Kőketánc, kőketánc…” Bíztatom a ygerekekt is,
hogy énekeljenek velem, közben kerekítek a gyerekek tenyerébe.
Ásítozva előjön Kerekítő manó:
-Áááá, olyan jól aludtam, biztosan a hó miatt, hiszen azt olvastam tegnap az újságban, hogy
errefelé havazás várható! Hozom is a hólapátomat!
-Ö… kedves Kerekítő manó, nem akarlak zavarni, de nézz csak ki az ablakon!
-Hmmm???
-Látsz fehér takarót?
-Ó, jaj! Nem esett a hó! Nincs szükségem akkor a hólapátra! Marad a sepregetés…lálálálá
(manó a gyerekek között is sepreget). Ezzel végeztem is! Bárcsak hallanám kedves kis barátom a
cinege téli énekét, de amióta a jégcsaporgona muzsikájával megolvasztottuk a hókatonák szívét
nem láttam.
-Nem volt madárvendéged, hiszen mindig várod őket madáreleséggel!
-Nem, bizony! De csak a varjak jöttek ide károgni! Kár! Kár, hogy elmúlt a nyár!
Hallgattam, mit beszélgetnek a háztetőn:
„Hol teleltél?
Pápán! Pápán! Hát te?
Farádon, Farádon!”
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Azután mind felcsipegették a téli madáreleséget, amit a cinegéknek, feketerigóknak,
meggyvágóknak szántam!
-Tudod, mit Kerekítő manó! Hozz a kamrából téli finomságokat a kismadaraknak, addig mi
elhessegetjük a varjakat, és ideküldjük az éhes kis barátaidat!
-Jajj, de jó lenne! Megyek is, megyek! Küldjétek csak ide a cinegéket, meggyvágókat,
szajkókat, feketerigókat és a vörösbegyet se feledjétek! Szervusztok!

Játék
Gyertek, csalogassuk ide a madarakat, biztosan a varjak, a kányák voltak, akik elrisztották a
cinegéget! Hogy is károgtak, hogy mesélte Kerekítő manó? „Kár, kár, hogy elmúlt a nyár!” Aztán
meg csipegettek így ni:
Csipi, csipi kánya
varjúdombi vágta!
Kis árokban kis kakas,
nagy árokban nagy kakas! (párosával egymással szemben játszuk)
Nagyon sok varjú jött ide, hessegessük el őket, először halkan osonjunk feléjük:
„Csip-csip csóka, vakvarjúcska, komámasszony….” halkan, lassan sétálunk körbe 2-szer, mjd
harmadszorra hangosan. Sikerült elhessegetnünk a varjakat!
Mit szólnátok hozzá, ha mi is madarak lennénk, úgy könnyen megtlálhatjuk Kerekítő manó
barátait:
„Repülnek a madarak,
csattog a szárnyuk,

(repülő mozdulatokat teszünk)

madarak voltunk, foldre szálltunk,
búzaszemet szedegettünk.”

(leguggolunk és csipegetünk)

Kismadár-nagymadár:
A gyerekek sétálnak a játéktéren, ha „kismadár” hangzik el vállra tett kezekkel repülnek tovább, ha
„nagymadár” hangzik, karjukat oldalsó középtartásba emelik, így repülnek tovább!

Kismadár, nagymadár, hol van a lakásod, hol laknak a kismadarak? -Fészekben! Igen,
gyertek madárkák, pihenjetek meg a fészekben! (leterítem az ejtőernyőt)
Madárhangok utánzása:
*feketerigó-trilla
*kakukk-furulya
*bagoly-odúsíp
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Füleljünk csak! Ti is halljátok már a cinege énekét?
(mutató és hüvelk ujjainkból madárcsőrt csinálunk)
„Nincs, nincs , itt sincs! Nincs, nincs, itt sincs”
Keresi az eledelt, nem találja „Nincs…”
Figyelj csak talált valami apró falatot:
„Kicsit ér! Kicsit ér!”
Ti is megéheztetek kismadarak?
Akkor hozok nektek valami finomságot, de csak a csőrötökkel szabad felvenni (hüvelyk-mutatóujj),
gyűjtögesd, szedegesd a másik kezedbe! (Kukorica szedegetése, közben népdal éneklése)
„Erdő, erdő, erdő Marosszéki kerek erdő…”
Ha összeszedegették a kukoricát, összegyűjtöm a kosárba.
Kerekítő manó előjön! Micsoda madárhad jött ide! Van itt cinege, meggyvágó, szajkó, kisveréb,
feketerigó stb. (Manó a gyerekekhez megy, megsimogatja őket, megnevezi az itt telelő
madarakat.) Nagyon örülök, hogy visszajöttetek, itt mindig szívesen látott vendégek lesztek
tavaszig! Megyek is vissza a kandalló elé, Kacska macska is éhes, melegítek neki egy kis tejet.
Szervusztok!
Kismadarak gyertek vissza a fészekbe, helyezkedjetek el kényelmesen, feküdjetek hanyatt.
Elfáradtatok a sok-sok kalandban, pihenjetek egyet. S majd, ha érzed, hogy egy madártoll
végigsimított az arcodon, visszaváltoztál.
„Az árgyélus kismadár, nem száll minden ágra…”
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KEREKÍTŐ MANÓ A VÍZPARTON
Kellékek:
szőnyeg, hangszerek, ernyő, labdák, Manó báb és esernyő bekészítése
a gyerekek megérkeznek és körbeülnek
Bevezetés, megérkezés
Köszönés
Mindenki nevét beénekelgetve - dallamos köszönés, mindenkinek más-más formában,
hangulatban (pl. komolyan, kedvesen vagy viccesen) pl. Jó reggelt, Márton!; Bazsi, szép
napot!
Kőketánc
éneklés és csiga rajzolás tenyérre, fejünk búbjára, hasunkra, a levegőbe egy nagy csigát
mindkét kézzel
Kerekítő Manó bábjelenet
Jó reggelt, Kerekítő Manó! - Manó ébresztése
Csipkefa bimbója…Arra ment Manócska…a gyerek között körbejár és pacsit ad.
Korog a hasa…lassan jövünk rá, hogy mi az a hang
Megkínáljuk gyümölcsökkel
Manó: Nini: milyen szép dinnyék értek itt a kertben!
A gyerekek a feje lesz a dinnye, a Manó körbejár, hogy megkopogtassa, jól megérett-e
már. Bodorodik-nál finoman megcsavargatja a gyerekek fülét.
Manó énekli: Érik a dinnye, hajlik az ága, bodorodik a levele, bújjunk a csalánba!
Énekeljük sokszor együtt.
Manó: Már jól is laktam. Itt az ideje, hogy elmenjek hajózni!
Beleül a kifordított ernyőbe.
Lics-locs, lics-locs! Megy a hajó a Dunán…
Kerekítő Manó körbehajózza a tó szélét (a gyerekek körét), majd elhajózik hátra.
Mondókák, énekek, játékok
Visszhang játék
Itt a tóparton szépen viszi a hangot a víz! Ki is próbálom.
Hahó! – és várom közös a választ.
Halihó! - várom közös a választ
Brekeke! - várom közös a választ
Brekekekekeke! – várom közös a választ
Béka hangutánzó - K1
Itt a tóparton még beszélgetnek is a békák.
Mit varrrrsz? stb.
Malomkerék négy küllő - K1
Látok egy szép vízimalmot is! Így forog a kereke.
Két karral körzés a mellkas előtt.
Lábbal körzés (mintha bicikliznénk).
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Állva forgás lassan, majd a végén a locs-ra leesés középre.
Ha kevesen vagyunk (max.5-6) a felnőtt meg tud mindenkit egyszer pörgetni.
Megy a hajó a Dunán – nem népi
Szálljunk be a hajóba.
Állva, terpeszállásban ide-oda billegünk.
Megfogtam egy szúnyogot - ének
Kiszállunk a hajóból, kicsit megpihenünk itt oldalt.
Jaj, mi repül itt!
szúnyog-elkapás, egyszerre lecsapás
Egerem, bogaram – K4
Csiklandozó: a két tenyeremet egymásra téve az ujjaimmal póklábakat színlelve
végigjáratom a gyerekek lábától a mellkasáig. Mindig másik gyerek, majd ők is egymásnak
(szomszédjaiknak).
Ritmushangszeres rész
Játék a hangszerekkel
éneklés
egyenletes lüktetés és/vagy ritmus érzékeltetése a hangszerekkel
halk-hangos;
gyors-lassú;
Játék: karmesteres játék
Megbeszélünk két mozdulatot: az indítót és a zárót. A gyerekek a karmester felé
fordulnak, és figyelik mikor indulhat a zene. A játék izgalma akkor kezdődik, amikor a
karmester dal közben (eleinte sorvégeken, dallamívek végén, ismétlések közben, majd
nehezítve bármikor) megállítja a dalt.
1-2 dal után a gyerekek is beállhatnak.
Ejtőernyős móka
Bújj, bújj, Bence, bújj, bújj Ági, bújj, bújj Laci, zöld levelecske… - beénekelve a gyerekek
nevét. Aki hallja a nevét, átmegy az ernyő alatt és kijön a másik oldalon
Kiugrott a gombóc
ejtőernyős labdás móka
Lezárás
Körbeülés
Elcsendesítő drámajáték
Röptetem a kismadaram Annának! - A tenyereket óvatosan összezárva mintha a pelyhes
kis jószágot átteném a gyermek kezébe. Ő továbbadja…addig adjuk tovább, amíg körbe
nem ér, mindenkihez.
A madár helyett lehet évszakonként más-más, pl. hógolyót, mesevirágot.
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Elköszönés a Kerekítő Manótól
Kerekítő Manó bejön és a Kőketánccal elköszön: mindenkit megérint valahogy (pacsit ad,
megsimogat, megölel, megcsikiz).
Elköszönés egymástól
Szervusztok gyerekek! Szép napot mindenkinek! - énekelve

KEREKÍTŐ MÓKA
BERNÁT OTTILIA
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KEREKÍTŐ MANÓ ÉS A PIPACSOK

“Kerekítő manó és az évszakok-mesék óvodásoknak” című kötetből “Kerekítő manó és a
pipacsbalerínák” című mesét olvastuk a héten.

Kellékek:
szőnyeg, hangszerek, kendők, zene, zenelejátszó, Manó báb és kanna bekészítése
a gyerekek megérkeznek és körbeülnek
Bevezetés, megérkezés
Köszönés
Mindenki nevét beénekelgetve - dallamos köszönés, mindenkinek más-más formában,
hangulatban (pl. komolyan, kedvesen vagy viccesen) pl. Jó reggelt, Márton!; Bazsi, szép
napot!
Kőketánc
éneklés és csiga rajzolás tenyérre, fejünk búbjára, hasunkra, a levegőbe egy nagy csigát
mindkét kézzel
Kerekítő Manó bábjelenet
Jó reggelt, Kerekítő Manó! - Manó ébresztése
Csipkefa bimbója…Arra ment Manócska…a gyerek között körbejár és pacsit ad.
Manó: Nini: milyen sok szép virág nyílt a kertben!
A gyerekek a virágok, a Manó körbejár, hogy meglocsolja őket a kiskannával. Közben
énekelget, egyet-egyet megszagol és ettől tüsszent egy nagyot.
Manó énekli: Tavaszi szél vizet áraszt…
Énekeljük együtt.
Manó: De szép tulipán, nárcisz, itt meg egy gyöngyvirág, hajnalka… Hát te meg milyen
virág vagy? – egyenként megkérdezi a gyerekeket. Amelyik virágról tud énekelni vagy
verselni, azt köszönti, pl. tulipán – Hej tulipán; liliom- Fehér liliomszál
Milyen finom illatú az estike…ha-ha-hapci!
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De szépek lettetek kis virágok. Azt kívánom, hogy süssön rátok sokat a Nap, melengesse
szirmaitokat, hogy a méhek jó sok mézet készíthessenek belőle. Sziasztok!
Mondókák, énekek, játékok
Mi lenne, ha ellovagolnánk a pipacsmezőre? Van kedvetek?- Igen!…- Oóóó, eleredt az
eső!
Esik az eső - ÉNÓ
Karokkal az eső és a szél mutogatása.
Hívjuk ide a lovacskánkat! Hallgassátok csak a hegyek visszhangoznak, biztos meghallja!
Hahó! – visszhang
Halihó! – visszhang
Lovacskám! – visszhang
Nyihahaha! - visszhang
Kipp, kopp, kalapács – K
Patkoljuk meg a kiscsikónk gyémántszeges patkóval, hadd vágtasson az üveghegyen túl!
Megszögeljük, megkalapácsoljuk a talpakat. Mindenki magának. Mellette ülőnek párban is
lehet.
Gyí paci, paripa - K
Induljunk el lassú léptekkel. Már ügetünk. Már gyors ügetés. Már vágta.
A felnőtt hangszerrel adja a ritmust, amely egyre gyorsuló. A végén lassul és
elcsendesedő.
Hipp, hopp, haja-hopp - ÉNÓ 35.
Hipp, hopp, haja-hopp,
Erre van a haja-hopp,
Erre ki, erre be,
Erre kanyarodjunk be!
Sétáltató mondóka. Ritmusra kilépegetjük, a legvégén megfordulunk, és az ellenkező
irányba indulunk tovább.
Megérkeztünk a pipacsmezőre. Milyen gyönyörű! Nini, itt a pipacsok szirma. – elővenni a
muszlin kendőket a tánchoz.
Szabad mozgás zenére
Pipacsok tánca
Zene: Bach Menuet
tánc, szabad mozgás zenére kendőkkel
Jelre indul a zene: a jel a kisujjak felemelése. Ez lehetőséget ad mindenkinek az
elcsendesedésre, és hogy csendre induljon a zene.
A zene végén szép mozdulattal szoborrá dermedünk. Majd körbeülünk, beszélgetőkör.
Kérdés: Mit éreztél, amikor táncoltál?
Ritmushangszeres rész
Játék a hangszerekkel
éneklés – tavaszi énekek, mondókák
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Tavaszi szél vizet áraszt; Hej tulipán; Fehér liliomszál; Virágéknál ég a világ; Fű, fű,
fű, szép zöld fű; Süss fel, Nap
egyenletes lüktetés és/vagy ritmus érzékeltetése a hangszerekkel
halk-hangos;
gyors-lassú;
Játék: dallamfelismerés furulyával
Nagy ovisokkal lehet: kinek jutott eszébe egy dal? - Fülembe súgja, én elfurulyázom, és a
többiek kitalálják. Együtt elénekeljük.
Lezárás
Körbeülés
Elcsendesítő
Röptetem a kismadaram Annának! - A tenyereket óvatosan összezárva mintha a pelyhes
kis jószágot átteném a gyermek kezébe. Ő továbbadja…addig adjuk tovább, amíg körbe
nem ér, mindenkihez.
A madár helyett lehet évszakonként más-más, pl. hógolyót, mesevirágot.
Elköszönés a Kerekítő Manótól
Kerekítő Manó bejön és a Kőketánccal elköszön: mindenkit megérint valahogy (pacsit ad,
megsimogat, megölel, megcsikiz).
Elköszönés egymástól
Szervusztok gyerekek! Szép napot mindenkinek! - énekelve
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KEREKÍTŐ MÓKA
BERNÁT OTTILIA óvodapedagógus Budapest

ŐSZ

KEREKÍTŐ MANÓ ÉS A CSIGABIGÁK
“Kerekítő manó és az évszakok-mesék óvodásoknak” című kötetből “Kerekítő manó és az
Erdő csendje” című mesét olvastuk a héten.

Kellékek:
szőnyeg, hangszerek, ernyő, labdák, Manó báb, varázspálca bekészítése
a gyerekek megérkeznek és körbeülnek
Bevezetés, megérkezés
Köszönés
Mindenki nevét beénekelgetve - dallamos köszönés, mindenkinek más-más formában,
hangulatban (pl. komolyan, kedvesen vagy viccesen) pl. Jó reggelt, Márton!; Bazsi, szép
napot!
Kőketánc
éneklés és csiga rajzolás tenyérre, fejünk búbjára, hasunkra, a levegőbe egy nagy csigát
mindkét kézzel
Kerekítő Manó bábjelenet
Oti: Jó reggelt, Kerekítő Manó! - Manó ébresztése
Csipkefa bimbója…Arra ment Manócska…a gyerekek között körbejár és pacsit ad.
Manó: Pszt! Olyan nagy a csend az erdőben…
Milyen szép bükkfa/fenyő/nyárfa/tölgyfa vagy. – a gyerekeknek mondja.
Au! - A fenyő megszúrja. Ha tetszik nekik, több szúrós fenyőhöz is hozzáér.
Bújócska: A gyerekek eltakarják a szemüket. Kerekítő Manó bebújik valaki mögé és
sejtelmesen megy köztük. Ők várják, hogy melyik fa mögé húzódik (mondhatja is, hogy hű
ennek de szép árnyéka van, …micsoda ágas-bogas fa stb. de nem tud rendesen elbújni
mögé ezért nem kihívás, nem feladat, hogy odamutassanak. A játék feszültségét az adja,
hogy nem tudják, hogy ő mögéjük bújik-e ezért csukják be a szemüket. Kukucsra
nyithatják ki a szemüket, kiderül, ki mögé bújt.
Manó: Nagyon frissítő volt ebben a szép erdőben sétálni, de most már mennem kell:
Erdő mellett nem jó lakni… - Kerekítő Manó elmegy énekelve.
Mondókák, mozgásos játékok
Hm, a manó elment. Emlékeztek, hogy amikor ősszel Kacska macskával elmentek az
erdőbe, kiket látogattak meg?
Igen a csigákat. Formázzunk a kezeinkből kicsi csigákat!
Egyik tenyér a csiga feje és teste, a másik ökölbe szorítva a háza.
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Természetes járások
Nagyra növünk és óriáscsiga lesz belőlünk! Behúzzuk magunkat a csigaházba.
Összegömbölyödés, majd kúszás, mászás, csúszás, behúzódás a csigaházba.
Változzunk kutyává és térden, tenyéren járjunk!
négykézlábjárás - kutya
Változzunk erdei manóvá, aki még a pici lyukakba is befér!
manójárás – járás guggolva
Most álljunk fel és nyújtózkodjunk olyan magasra, mint az óriások, érintsük meg a Napot!
lábujjhegyen járás
És most változzunk kakassá, olyan szorosan tegyük a lábaink egymás elé, mint a
kakasok!
kakaslépés
Futások
futás, jelre megállás és különböző pozíciókba érkezés:
Erdei manó! - guggoló támasz
Palacsinta! - háton fekvés
Csiga! – hason fekvés
Kakas! – fél lábon állás
Beértünk az erdőbe! - megállás
Fújja szél a fákat
Hajladozunk, mint a fák a szélben! - magastartás, hajlás oldalra
Pista bácsi fűrészel
Mi vagyunk a fatolvajok, viszünk egy fát az erdőből.
Fűrészeljünk is egy kicsit!
A karokat mellkas előtt összerakva.
A lábakkal: ülve és előre-hátra ellentétesen mozgatva
Visszhang játék
Az erdőben a fakopáncs kopácsol a fán. Jeleket ad le a többi kis harkályféle meg
továbbítja.
A kettős fadobbal én leszek az üzenő fakopáncs, ti meg kopogjátok vissza a padlón
ugyanazt.
Ritmushangszeres rész
Játék a hangszerekkel
éneklés: őszi dalok, mondókák
Így törik a diót; Dombon törik a diót;
egyenletes lüktetés és/vagy ritmus érzékeltetése a hangszerekkel
halk-hangos;
gyors-lassú;
Játék: hangszerfelismerés
A terítőn 6-8 hangszer helyezkedik el, amelynek ismerjük a hangját. Egy kisgyerek hátat
fordít a körnek, lehajtja a fejét és eltakarja a szemét. Megkérek a körből egy másik
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kisgyereket, hogy szólaltasson meg egy hangszert párszor, rövid ideig. „Jöhet a cica,
megsült a hurka, tizenkét óra!” – erre megfordul a csukott szemű kisgyerek és
megmutatja, hogy melyik hangszer volt az, amelyet megszólaltattunk.
Ejtőernyős móka
Bújj, bújj, Bence, bújj, bújj Ági, bújj, bújj Laci, zöld levelecske… - beénekelve a gyerekek
nevét. Aki hallja a nevét, átmegy az ernyő alatt és kijön a másik oldalon
Kiugrott a gombóc
ejtőernyős labdás móka
Lezárás
Körbeülés
Elcsendesítő drámajáték
Röptetem a kismadaram Annának! - A tenyereket óvatosan összezárva mintha a pelyhes
kis jószágot áttenném a gyermek kezébe. Ő továbbadja, addig adjuk tovább, amíg körbe
nem ér, mindenkihez.
A madár helyett lehet évszakonként más-más, pl. hógolyót, mesevirágot.
Elköszönés a Kerekítő Manótól
Kerekítő Manó bejön és a Kőketánccal elköszön: mindenkit megérint valahogy (pacsit ad,
megsimogat, megölel, megcsikiz).
Elköszönés egymástól
Szervusztok gyerekek! Szép napot mindenkinek! - énekelve
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KEREKÍTŐ MÓKA
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TÉL

KEREKÍTŐ MANÓ A HÓBAN

“Kerekítő manó és az évszakok-mesék óvodásoknak” című kötetből “Kerekítő manó és a
hókatonák” című mesét olvastuk a héten.

Kellékek:
szőnyeg, hangszerek, ernyő, labdák, Kerekítő Manó, teáscsésze, kis kanna bekészítése
a gyerekek megérkeznek és körbeülnek
Bevezetés, megérkezés
Köszönés
Mindenki nevét beénekelgetve - dallamos köszönés, mindenkinek más-más formában,
hangulatban (pl. komolyan, kedvesen vagy viccesen) pl. Jó reggelt, Márton!; Bazsi, szép
napot!
Kőketánc
éneklés és csiga rajzolás tenyérre, fejünk búbjára, hasunkra, a levegőbe egy nagy csigát
mindkét kézzel
Kerekítő Manó bábjelenet
Jó reggelt, Kerekítő Manó! - Manó ébresztése. Lassan ébred fel. Álmos, fáj mindene.
Oti:Mi a baj Kerekítő Manó? Fáj valamid?
Manó: Jajjajjaj! – tüsszent, köhög, rekedten beszél – Nagyon fáj a fejem, a torkom.
Oti: Hűha, ráült a tél az orrodra? Akkor még pacsit adni sem tudsz a gyerekeknek?
Tényleg nagyon beteg lehetsz.
Manó: Jól esne egy kis tea mézzel. Oti, készítsünk teát!
Teát készítünk. Közben mondjuk, hogy mit csinálunk. Kérdezzük a gyerekeket miket
tegyünk bele!
Milyen ízű? Finom?
Juj, ez túl savanyú…pfuj…
Gyere, teszünk bele mézet. megkeverjük…kóstolgatja…
Manó: Na, így már nagyon finom! - iszogat - már érzem is, hogy jobban vagyok. – tüsszent
egy nagyot.
Oti: Kerekítő Manó! Akkorát tüsszentettél, hogy ezzel kiment belőled minden betegség.
Meg is nézem az orrod. Látom is, hogy már jobban vagy!
Manó: De jó, akkor megyek és adok pacsit a barátaimnak.
Felül, feláll, elindul a gyerekek felé.
Csipkefa bimbója…Arra ment Manócska…a gyerek között körbejár és pacsit ad, néha
köhint. Elköszön.
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Mondókák, énekek, játékok
Hahaha, havazik – nem népi
Csináljunk nagy havat, mielőtt útnak indulunk szánkózni, meg hógolyózni.
Mondóka mondogatása, közben kézzel soronként a comb, a has, a váll és a fej
érintgetése.
Kacska macska-séta
Kacska macska is kisomfordált a hóba! Járjunk óvatos cicatalpon!
Tenyéren és talpon és talpon négykézláb járás. Megáll a cica: homorít és domborít.
Összedörgöli a bajszát a cicabarátjával! – a gyerekek összeérinti az orrukat.
Szánkózás
Ülve fenéken csúszás: nyújtott és behajlított láb segíti előre a mozgást. Tenyérrel és
sarokkal erőkifejtés a talajon.
Hógolyó, hópalacsinta, hóangyal készítése
Gömbölyödjünk össze kicsi hógolyóvá! – ülve a földön, átkarolva a térdeket.
Most lapuljunk ki, mint egy palacsinta! – háton fekve, a karok magas tartásban
Készítsünk hóangyalt magunkból! – Háton fekve, lábak terpeszben, karok oldalt, karral és
lábbal egyszerre mozogva.
Aki nem lép egyszerre – Kerekítő Évkerék
Gyertek, meneteljünk, mint a hókatonák! Vigyázz! És egy-kettő, egy-kettő…csoport állj,
vigyázz! Rajta: Aki nem lép…
Egyenletes lüktetésre lépés. Megállás. Indulás. Karok a törzs mellett kicsit behajlítva lazán
mozognak, lekövetik a mozgást.
Egyedem, begyedem vas kampó – K4
Gyertek, álljunk egy sorba, és amikor azt mondjuk: „elszaladt a világba!” gyorsan átfutunk
a másik oldalra.
Helyben járás, átfutás.
Süss ki, Nap, fal alá, bújj el hideg föld alá - ÉNÓ 219
Nyújtózkodjunk fel a Naphoz, majd hajoljunk le a földet érintve.
Állás, terpeszállásban magas tartás, nyújtózkodás, majd törzshajlítás.
Visszhang játék / Cinege hangutánzó – Kerekítő Állatos játéktár
A nagy hidegben fáznak az állatok, és nehezen találnak eleséget, mivel a hótakarótól nem
látszik.
Itt sincs…
Két ujjal csőr formázása és csipkedés itt-ott, magunkat vagy a szomszédunkat.
Ritmushangszeres rész
Játék a hangszerekkel
éneklés
Dirmeg , dörmög; Hóember; Hull a pelyhes;
egyenletes lüktetés és/vagy ritmus érzékeltetése a hangszerekkel
halk-hangos;
gyors-lassú;
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Játék: hópelyhek zenéje – fantáziajáték
Milyen hangot adnának ki a hópelyhek, ahogyan leérkeznek a földre? Mutasd meg a
hangszereddel! – max.15 gyermekkel játszható. 3 csoportban,4- 5 gyerek csoportonként.
Hangszerek: triangulum, harang, hangsor, xilofon, kettős fadob, dob, agogo. Minden
hangszert meglehet csendesen is szólaltatni,pl a dobot simogatni.
VAGY:
Játék: halk-hangos
Megbeszélünk két mozdulatot: a halkítót és a hangosítót. A gyerekek a karmester felé
fordulnak, és figyelik mikor halkul vagy hangosodik.
1-2 dal után a gyerekek is beállhatnak.
Ejtőernyős móka
Bújj, bújj, Bence, bújj, bújj Ági, bújj, bújj Laci, zöld levelecske… - beénekelve a gyerekek
nevét. Aki hallja a nevét, átmegy az ernyő alatt és kijön a másik oldalon
Kiugrott a gombóc
ejtőernyős labdás móka
Lezárás
Körbeülés
Elcsendesítő drámajáték
Röptetem a kismadaram Annának! - A tenyereket óvatosan összezárva mintha a pelyhes
kis jószágot átteném a gyermek kezébe. Ő továbbadja…addig adjuk tovább, amíg körbe
nem ér, mindenkihez.
A madár helyett lehet évszakonként más-más, pl. hógolyót, mesevirágot.
Elköszönés a Kerekítő Manótól
Kerekítő Manó bejön és a Kőketánccal elköszön: mindenkit megérint valahogy (pacsit ad,
megsimogat, megölel, megcsikiz).
Elköszönés egymástól
Szervusztok gyerekek! Szép napot mindenkinek! - énekelve
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óvodapedagógus Budapest

TÉL

KEREKÍTŐ MANÓ GYÓGYÍTÁSA
Kellékek:
szőnyeg, hangszerek, ernyő, labdák, Manó báb, bögre, mézcsorgató bekészítése
a gyerekek megérkeznek és körbeülnek
Bevezetés, megérkezés
Köszönés
Mindenki nevét beénekelgetve - dallamos köszönés, mindenkinek más-más formában,
hangulatban (pl. komolyan, kedvesen vagy viccesen) pl. Szervusz
Márton!; Bazsi, szép napot!
Kőketánc
éneklés és csiga rajzolás tenyérre, fejünk búbjára, hasunkra, a levegőbe egy nagy csigát
mindkét kézzel
Kerekítő Manó bábjelenet
Manó bejön és énekelget, közben köhög és egyre jobban bereked, mire a végére ér,
elmegy a hangja… Pacsit is adhat.
Oti: Mi történt Veled, Kerekítő Manó? Berekedtél, elment a hangod. Jajaj, így nem tudsz
énekelni.
Manó (rekedten): Igen, igen, alig hallom én is a hangomat. Jól esne egy kis tea…
Oti: Tudod, mit találtam ki, Manó? Főzünk Neked a gyerekekkel finom hársfa teát, mézzel,
az majd meggyógyítja a hangodat.
Elővesszük a kis bögrét, körbejárva kérek bele forró vizet, gyógyteát, mézet. A gyerekek
adnak, segítenek.
Közben énekelem a „Méz, méz, méz” kezdetű dalt. Megkeverem, majd megfújom és
megitatom a Manóval. Ő hangosan kortyolva megissza…nagyon ízlik neki, kér még. Nem
jön vissza a hangja, ezért félreültetem.
Oti: Te csak ülj ide Manó és kortyolgasd a teád, amíg mi énekelünk Neked.
Mondókák, énekek, játékok
Méz, méz, méz (népi gyermekdal)
tenyérrel tapsolás a combon - egyenletes lüktetés, ritmus
Áspis, kerekes – K 1
Rajzolás a fájó testrészre: kerék, levél, simogatás, pacsi. Több testrészen is, amely fájni
szokott (térd, fej, torok, kéz). Megkérdezem tőlük, hogy hol szokott fájni?
Áj, báj, kecskeháj (Kerekítő manó vigasztalói)
Kenjük meg a bibis kezünk egy kis kecskehájjal!
Mintha kenegetnénk a fájó testrészt.
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Egy, két, há, melyik lábam fáj (K állatos)
Kartámasz hátul, csípőt döntve tartjuk a törzset, lábak váltva emelgetése a magasba.
A dal végén a JOBB, a BAL, vagy a MINDKÉT, szavaknál értelemszerűen a megfelelő
lábak felemelése.
Kutyás hangutánzó - K Állatos
Kutyusok körbejárása
mászás négykézláb a földön
Játék:
- amikor a dob megszólal a kutyusok két lábra állnak (térdelnek);
- amikor a csengő megszólal a kutyusok esznek
- amikor az agogo megszólal, a kutyusok ásnak a két hátsó lábukkal (kéztámaszban)
- amikor a zugattyú megszólal, a kutyusok elalszanak.
A hangeffekteket fokozatosan bővítem, ahogy már kettőre bejáratott a mozgás, jön a
három majd négy.
Párszor ismételve
Ejtőernyős móka
Bújj, bújj, Bence, bújj, bújj Ági, bújj, bújj Laci, zöld levelecske… - beénekelve a gyerekek
nevét. Aki hallja a nevét, átmegy az ernyő alatt és kijön a másik oldalon
Kiugrott a gombóc
Hahaha, havazik - labdás móka
Ritmushangszeres rész
Játék a hangszerekkel
éneklés
egyenletes lüktetés és/vagy ritmus érzékeltetése a hangszerekkel
Játék: hangszerfelismerés játék
Egy kisgyerek hátat fordít, egy másik megszólaltat egy hangszert, majd ki kell találni az
elsőnek, hogy melyik lehetett az.
Ügyeljünk rá, hogy mindenki sorra kerüljön. Nálam általában az fordít hátat, aki előtte
megszólaltatta a hangszert. A hangszereket folyamatosan elteszem, hogy ne ismétlődjön.
Lezárás
Körbeülés
Elcsendesítő játék
Átadom a hógolyómat Marcinak! Vigyázz, el ne olvadjon! - A tenyereket óvatosan
összezárva átteszem a gyermek kezébe. Ő továbbadja…addig adjuk tovább, amíg körbe
nem ér, mindenkihez.
Közben zenehallgatás: Vivaldi – Mandolin koncert
Elköszönés a Kerekítő Manótól
Kerekítő Manó bejön és a Kőketánccal elköszön: mindenkit megérint valahogy (pacsit ad,
megsimogat, megölel, megcsiklandoz).
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Elköszönés egymástól
Szervusztok gyerekek! Szép napot mindenkinek! – énekelve

POPOVICSNÉ GYENGE JUDIT- óvodapedagógus- óvodavezető
MEZŐLAKI KEREKÍTŐ MINTAÓVODA- KEREKÍTŐ MÓKA- ŐSZ
HOVÁ TŰNTEK A MADARAK?

Korcsoport: 3-6 éves korig
Kiemelt fejlesztési terület: alkalmazkodó képesség, figyelem, fegyelem, egyensúlyérzék, testséma
kialakulásának elősegítése,segítőkészség, előzékenység, türelem, szókincsbővítés
Cél és feladatrendszer: a gyermekek állóképességének fejlesztése, egyensúlyérzék fejlesztése
játékosan , mondókák, drámajáték , mozgásos játékok segítségével
Eszközök: Kerekítő Manó, libikóka, híd, tölcsér, csengő, hullahopp karika, kötél, téglák
Aki nem lép egyszerre dal furulyázása
Óvónő: Gyerekek!( Előveszem a hátam mögül Kerekítő Manót) Kerekítő Manó szeretne tőletek
kérdezni valamit!
Kerekítő Manó: Gyerekek! Nem tudjátok, hová tűntek a fecskék? Reggel, mikor felkeltem, hiába
szerettem volna hallgatni a csivitelést, nem sikerült. Kinéztem az ablakon, és észrevettem, hogy
eltűntek a fecskék fészekből. Hová mehettek?
Óvónő: Hogyan tudunk segíteni Kerekítő Manónak? Kövessük a fecskék útját, hátha megtaláljuk
őket valahol!
Kerekítő Manó: Tényleg segítenétek nekem? Menjünk együtt, kövessük a nyomukat!
Óvónő: Gyerekek! Induljunk el, itt az ösvényen, talán találunk egy nyomot.
( Út fut, merre megy… éneklés)
Óvónő: Nézzétek, mennyi drót vezet itt fölöttünk! Most legyünk kisfecskék, és amikor Kerekítő
Manó jelez nekünk a csengővel, gyorsan mindenki szálljon fel a villanydrótra!!
Óvónő: Látom, mindenkinek jutott hely! Ügyes kis fecskék vagytok! Most én leszek az
anyukafecske, és aki hangosan csivitel, annak a kisfecskének viszek finom kukacot. ( Hangosan
csicsergőknek teszek a szájába kukacot, erre ő elhallgat. Addig játsszuk ezt, míg mindenki
csendben nem lesz.)
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Kerekítő manó: Menjünk tovább, keressük még a fecskéket! Nézzétek ott egy híd, de sajnos, át kell
kelnünk ezen a mocsáron, hogy odajussunk. Óvatosak legyetek, bele ne essen senki a vízbe!(
Átkelünk a mocsáron,(téglák) és a hídon
Óvónő: Nézzétek! A kúton a fecskék nyomai vannak! ( Kút káváján egy madár….Ujj tornáztató
mondóka : Kút káváján Egy madár ( ujjakat sorba egymáshoz érintjük) , minden este odaszáll( Még
egyszer az előző) magocskákat csipeget ( középső, és hüvelyk ujjunkat összeérintjük ,a mutatóval
kopogtatjuk)kútból iszik eleget, ( a mutató ujjunkat a hüvelyk, és középső ujjunk által alakított
gyűrűbe tesszük) , hosszú nyakát nyújtogatja,( mutató ujjunkkal mutatunk felfelé) , szárnyacskáit
tárogatja, ( mutató ujjunkkal körzünk) , este aztán haza száll, micsoda madár.( egymáshoz érintjük
az ujjainkat, sorban) Ott egy ház! Kopogjunk be, talán látták a fecskéket!
Kerekítő Manó: Hiszen rengeteg fecskefészek van az eresz alatt!
Óvónő:
Legyünk megint kisfecskék, és röpüljünk be a fészkünkbe! („Fecskefészekjáték” A
gyerekek 4- 5 fős csoportba rendeződnek, majd elkezdenek csicseregni, akár a fecskés mondóka
sorait használva. Az óvónő a sólyom, aki guggol, de ha nagy szárnycsapásokkal feláll, akkor el kell
csendesedni a fészekben csicsergő madaraknak. Aki hangot ad ki, azt elviszi a sólyom, azaz kiesik a
fészekből. Kerekítő Állatos Játéktár)
Óvónő: Nézd Kerekítő Manó, milyen nagyra nőttek ezek a fecskék már! Nagyon hangosan
csicseregnek, és ügyesen repülnek! Hallgassuk csak meg, mit csivitelnek!
Ősszel ülnek a fecskék a dróton és így búcsúzkodnak: Pitty! Pitty! Pitty! (hangutánzó)
Hogy válunk el egymástól?(2x) Csitty! (3x) Tavaszra jövünk! (2x) Pitty, csitty! (3x)
Fészket rakunk itt, itt, ha eljön a kikelet, itt, itt, itt, itt (megcsikizhetik a mellettük ülőket és az
óvónéni is pár előtte levő gyereket)
Kerekítő Manó: Tudom már, hogy hova tűntek a fecskék! Hiszen ősszel elrepülnek melegebb
vidékre, hogy ott találjanak maguknak élelmet! Köszönöm gyerekek, hogy segítettetek! Cserébe
játszom veletek egy jót: ( „Gólya, fecske, veréb, kakukk” Gólya szó hallatán a gyerekek úgy járnak,
mint a gólya, a fecskénél egy sorba állnak, mint amikor a fecskék gyülekeznek a dróton, a verébnél,
ugrálnak, mint a verebek, a kakukknál futnak, mint amikor a kakukk fészket keres. )
Óvónő: Örülünk, hogy segíthettünk neked, Kerekítő Manó! Gyerekek! Most köszönjünk el! Viszont
látásra Kerekítő Manó!
Kerekítő Manó: Viszont látásra gyerekek! Madárdalos szép napot kívánok nektek!
Óvónő: Most helyezkedjetek el kényelmesen. Képzeljétek el, hogy a kezem egy kicsiny tollpihe.
Figyeljétek meg, hogy szállok a levegőben. Aztán lassan egészen lassan, leereszkedem a talajra. Ott
lenn a földön, szép nyugodtan elpihenek. Ti is változzatok át majd kicsiny tollpihévé, akik először
felfelé majd lefelé szállnak. Ha leérkeztek a földre, maradjatok fekve. Én körbe megyek, és
megkeresem a kis tollakat. akkor találtalak meg, ha megérintem a fejeteket. Akkor változzatok vissza
óvodássá, és üljetek a szőnyeg szélére körbe.
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Reflexió a Hová tűntek a madarak című mozgás foglalkozáshoz

A foglalkozás típusa nem volt ismeretlen a gyermekek számára, hiszen már régóta alkalmazunk
mozgásmeséket. Most azonban kiegészült a tevékenység Kerekítő Manóval, akit nagyon nagy
szeretet övez, így a gyermekek nagyon szívesen tevékenykednek vele együtt. A motiváció, és a
bevezetés olyan jól sikerült, hogy minden kisgyermek szívesen jött velünk játszani. A feladatok
összeválogatásánál figyeltem arra, hogy mindegyik korosztálynak megfelelő legyen, és a különböző
fejlettségi szinteket is szem előtt tartottam. A Kerekítő Manó használata sem jelentett gondot , így
végig velünk tudott lenni a mozgás közben, ami azt eredményezte, hogy a gyerekek minél szebben
akarták a feladatokat végrehajtani, hiszen a Kerekítő Manó dicsérete mindennél többet ér. A
tevékenységek változatossága folyamatosan biztosította, hogy a gyerekek figyeljenek rám. Fontos
feladata volt a foglakozásnak az egészség nevelés, mozgás koordináció fejlesztése, állóképesség,
testtudat fejlesztése,az alkalmazkodóképesség alakítása. . A nagyobbak ügyeltek a kisebbekre,
mindenki figyelt, hogy megfelelő teret hagyjon a másiknak a mozgásra. A foglalkozás alatt konfliktus
helyzet nem adódott, pedig mozgásos tevékenység során erre bőven van alkalom. A gyerekek
türelemmel várták ki a sorukat, szükség szerint a nagyobbak előzékenyen előre engedték a
kisebbeket.
Nagyon jó hangulatú foglalkozáson vettünk részt, amelyik nem csak a testi, de a lelki egészségünket
is edzette. A későbbiek során olyan tevékenységek tervezésére is sor kerül majd, ahol Kerekítő
Manó nem tud végig jelen lenni a foglalkozás során, hiszen segíteni kell a feladatok végrehajtásában.
Tervezésnél figyelembe kell venni, hogy vissza-vissza térjen a történetek során, hiszen a motiváció
fenntartásában nagy segítségemre van.
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POPOVICSNÉ GYENGE JUDIT- óvodapedagógus és óvodavezető
MEZŐLAKI KEREKÍTŐ MINTAÓVODA- KEREKÍTŐ MÓKA- ŐSZ
KEREKÍTŐ MANÓ ÉS A TÖKHINTÓ

Korcsoport: 3-6 éves korig
Kiemelt fejlesztési terület: együttműködő képesség, egyensúlyérzék, képzelet, megfigyelő
képesség, figyelem, koncentráló képesség, zenei műveltség, ritmusérzék, társas kapcsolatok
Cél és feladatrendszer: a gyermekek állóképességének fejlesztése, egyensúlyérzék fejlesztése
játékosan , mondókák, drámajáték , mozgásos játékok segítségével, „ Tök jó” nap előkészítése
Eszközök: Kerekítő manó, padlók, furulya, ejtőernyő, cd lejátszó, pendrive,

A gyerekek a szőnyegen ülnek, amikor Kerekítő manó megérkezik, egy mesekönyvvel a kezében.
Óvónő: Töksütögetős szép napot neked, Kerekítő manó! Mit hoztál magaddal?
Kerekítő manó: Nektek is szép napot gyerekek! Képzeljétek, tegnap Kacska macskának olvastam
egy mesét, amiben tökhintóban utaztak a kisegerek! Arra gondoltam, hogy mennyire szeretném
én is kipróbálni az tökhintós utazást!
Óvónő: Gyerekek! Elkísérjük Kerekítő manót egy tökhintós utazásra? Úgyis kirándulni készülődünk
éppen. Kerekedjünk útra, hátha megtaláljuk a Tök hintót! Menjünk ki a vasútállomásra, és szálljunk
fel egy vonatra!
- Gyékén, gyákán, jön a Gyuri bátyám, tököt visz a hátán, ha elfárad, leteszi, hogyha éhes, megeszi.
(K2)

Óvónő! Nézzétek csak! Éppen itt egy vonat! Szálljunk is fel rá! Kerekítő manó gyere te is , nehogy
lemaradj a vonatról!
- Megy a vonat zakatol, állomáson abrakol. Megy a vonat tekereg, kattognak a kerekek. A
gyerekek egymás mögé állnak, mindig az első által kitalált mozdulatot utánozzák. A mondóka
végén, aki az első volt, az lesz az utolsó, így cserélődnek a gyerekek. 3-szor
Óvónő: Meg is érkeztünk az erdő szélére. De jaj! Valakit a vonaton felejtettünk!
- Körbeüljük az ejtőernyőt, majd mindenki becsukja a szemét. Akit megérintek, az bebújik az ernyő
alá. Háromig számolok, mindenki kinyitja a szemét, majd egyszerre mondjuk, hogy ki veszett el a
körből. 3-szor
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Óvónő: Nagyon örülők, hogy mindenkit sikerült megtalálni!
Kerekítő manó: Képzeljétek gyerekek, ahogy a vonat zakatolt, csak néztem a gyönyörű őszi
leveleket az ablakon, és megláttam , hogy a réten mennyi tökhintó ácsorog! Levélzizegős
jókedvem lett! Meghívlak benneteket egy kis sétakocsikázásra!
- A csoportban szétrakott Mozgásfejlesztő táskához tartozó padlók vannak. A gyerekek sétálnak
közte, majd tapsra felszállnak egy-egy padlóra. Vigyázni kell, nehogy leessünk! 3-szor
Óvónő: Nahát ! Jó messzire beértünk az erdőbe! Hallottátok a baglyokat? Most én leszek a bagoly,
ti meg a kisegerek.
- Bagoly őrzi erdő álmát, Nem igényel puha párnát. Szeme, füle mindig nyitva, mi lehet az erdő
titka. Huhogása messze hallik, utána a csend morajlik. ( Bagoly alszik egy széken, amíg a
mondókát mondják halkan a körülötte csendesen mocorgó kisegerek. A mondóka végén a
bagoly kinyitja a szemét, de a kisegerek már nem mozdulhatnak, nehogy a bagoly észrevegye
őket. Aki megmozdul azt elkapja.) 2-szer
Kerekítő manó: Jaj! El kezdett csöpögni az eső! Indulnunk kellene lassan hazafelé, mert elázunk!
- Eső játék: A gyerekek párokat keresnek, majd egyik a másik mögé áll. Bekapcsoljuk a cd
lejátszón Szerencse eső című meditációs zenét, majd a hátul álló imitálja az elöl álló vállán az
eső csepegését (ujjaival lassan érintget), a zuhogást,( ujjaival gyorsan érintget) a dörgést,(
tenyérrel megütögeti a vállat finoman), és a szélfújást ( simogatja a vállat) Mikor minden volt
már, cserélnek.
Óvónő: Tényleg Kerekítő manó! Lassan már a csillagok is felkelnek! Induljunk haza!
- Gyékén, gyákán, jön a Gyuri bátyám, tököt visz a hátán, ha elfárad, leteszi, hogyha éhes, megeszi.
(K2)
Óvónő: Nagyon jókor értünk haza! Most kell meggyújtani a gyertyákat a lámpásba! Üljetek le a
szőnyegre!
- Ökölbe szorított kezünket fújjuk a hüvelykujj felől, miközben a kisujjunkat fokozatosan kinyújtjuk
Mikor úgy érezzük, hogy elfogy a levegő, egy nagy fújással elfújjuk a gyertyát.
( kisujj). 2-szer)
Kerekítő manó: Gyerekek! Nagyon jót kirándultunk együtt, de már nagyon vár a Kacska macska!
Óvónő: Siess csak haza , Ősziszellős szép napot neked, Kerekítő manó!
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POPOVICSNÉ GYENGE JUDIT- óvodapedagógus- óvodavezető
MEZŐLAKI KEREKÍTŐ MINTAÓVODA- KEREKÍTŐ MÓKA- ŐSZ
KEREKÍTŐ MANÓ FÁJÓS LÁBA
Készítette: Popovicsné Gyenge Judit óvodapedagógus
Korcsoport: 3-6 éves korig
Időpont: 2016.11.09.
Kiemelt fejlesztési terület: szem-kéz koordináció, tartásjavítás, lábboltozat javítása, koncentráció
fejlesztése, alkalmazkodó képesség, együttműködési képesség, türelem, megfigyelő képesség
Cél és feladatrendszer: a gyerekek lábfejének átmozgatása, a Márton naphoz kapcsolódva
Eszközök: Kerekítő Manó, kosarak, kendők, dob
Gyerekek a földön ülve várják Kerekítő manót, aki meg is érkezik, szomorkásan, dudorászva.
Óvónő: Levélzizegős szép napot neked Kerekítő manó! Miért vagy ilyen szomorkás?
Kerekítő manó: Szervusztok gyerekek! Képzeljétek, fáj a lábam! El kell mennem a doktor nénihez,
hogy meggyógyítsa.
Óvónő: Kerekítő manó! Képzeld el a gyerekekkel éppen a lábunkat készülünk megtornáztatni!
Tornázz te is velünk, talán meggyógyul a lábad!
Kerekítő manó: Nagyon szívesen! Különben is szeretem a tornát!
Óvónő: Gyerekek! Vegyétek le a cipőtöket, és még a zoknitokat is. Induljunk el körbe, és mondjuk
a mondókát:
-

Réce, ruca vadliba, jöjjenek a lagziba! Kést, kanalat hozzanak, hogy éhen ne haljanak!

Óvónő: Most menjünk úgy, mint a tyúk…..,a kacsa,……., a gólya………
Óvónő:! Emlékeztek rá, hogy tegnap egy tanyán voltunk? Milyen állatokat láttunk ott? ( macska,
kutya, galamb, liba, kacsa, tyúk)M it mondanak ezek az állatok?
- Háziállatok hangutánzó: A gazda kimegy az udvarra, hogy megetesse az állatait. Kiáll az udvar
közepére és hangosan azt mondja: Na mit adjak, mit adjak?
- Macska: oda dörgölözik a lábához: Máj, máj!
- Kutya hangosan csaholja: Csont, csont! Majd ásít egyet: Hús, hús!
- A kacsák a tócsa mellől hápogják: Hát- hát- hát kását!
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- A galambok a dúcból burukkolnak: Ku-ko-ricát!
- Tyúk: Kot- kot- kot- kot- kotkodács! Minden napra egy tojás! Kot…… Egyet tojtam, vidd odább!
Csüpp (3x), bogrács(3x)!
- Mikor egyszer a ludak a szőlőbe mentek, egy sánta közülük az ároktól nem tudott kijutni. Fel alá
járkált az árok mentén, s azt kiabálta: Kata, te, Kata te, hol mentetek be? De jön ám a csősz, s
megostorozza a ludakat. Akkor a sánta szárnyra kel, s azt kiabálja a többieknek: Tudtam, hogy így
jártok! (2x) (Állatos játéktár)
- „Tanyasi tablókép” (A gazda megeteti az állatokat című mondókához) Az óvónő a gazda, a
gyerekek pedig eldöntik, milyen állatok szeretnének lenni. A gazda elkiáltja megát, hogy ki mit kér
enni, erre mindenki ráfeleli a magáét, de amikor enni kap, akkor elhalkul. Az udvar állatai némán
legelésznek, amikor a gazda elkiáltja magát, hogy villám, akkor mindenki kőszoborrá merevedik.
Amelyik állathoz hozzáér a gazda, az megelevenedik, és a gazda, kérdéseket tehet fel neki, pl.:
Milyen színű vagy? Mit szeretsz csinálni? Mivel töltöd a napod? (Állatos játéktár)
Kerekítő manó: Nekem is van otthon állatom, egy macska! Kacska macska a neve, de ti már biztos
ismeritek!
Óvónő:Igen , ismerjük Kacska macskát Kerekítő manó! Biztos ő is szeret a baromfiudvarban
nézelődni. Tegnap mi észrevettük,hogy mennyi toll kiesett a libákból! Szedjük csak össze, és tegyük
a kosarakba, de csak a lábukkal szabad hozzányúlni!( Gyerekek összeszedik a szétszórt kendőket a
lábukkal, és a kosarakba rakják.)
Óvónő: Nagyon ügyesek összeszedtétek a tollat, így szép tiszta lett az udvar, akár le is tudunk ülni.
Válasszon mindenki egy párt magának, és üljetek szembe egymással!
- Itt a patkó, itt vannak a szögek,durr, durr, durr, beverjük a szögeket! ( az óvónő dobon
mutatja,csere a végén 2-szer ismételve K1)
- Pista bácsi fűrészel, dolgozik a fűrésszel, húzza, tolja (2x), most a bükköt darabolja! ( Csere, 2-szer
ismételve)
Óvónő: Kerekítő manó! Kiszámolnál a gyerekek közül egy gazdát, és egy farkast a következő
játékhoz?
Kerekítő manó: Nagyon szívesen:
- Héja, héja, vaslapát, el ne lopd a kislibát! Tudom, hol lakik apád, Budába, Bécsbe, lyukas
kemencébe. ( 2-szer Állatos jt)
- Felelgető népi gyermekjáték: Gyertek haza ludaim gyermekjáték változata:
A gazda átkiált a libáknak: - Gyertek haza ludaim! – Nem megyünk!- Miért? – Farkas van a híd
alatt! – Mit csinál? – Mosdik! – Mibe törölközik? –Arany kiskendőbe! –Hova teszi az arany
kiskendőt? –Arany kisládába! –Hová teszi az arany kisládát? –Arany nagyládába! –Hová teszi az
arany nagyládát? – Tűz alá, víz alá, bokor alá! – Gyertek haza ludaim!
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( Állatos jt)
Óvónő: Üljetek le a szőnyegre! Vegyetek egy nagy levegőt, és képzeljétek azt, hogy egy tollpihe van
a tenyeretekben. Fújjátok el onnan, és a szemetekkel kövessétek, merre száll el a tollpihe!
Kerekítő manó: Képzeljétek elmúlt a lábfájásom! Köszönöm nektek, hogy veletek tornázhattam!
Óvónő: Örülünk, hogy nem fáj a lábad már! Napsütéses őszi napot kívánunk neked!

Reflexió Kerekítő manó fájós lába foglalkozáshoz
Témaválasztásnál figyelembe vettem, hogy a csoportból két kisfiú is jár gyógytornára, mindketten
lábboltozat süllyedés miatt.
A gyerekeknek nagyon jó motiváció Kerekítő manó jelenléte. Ilyenkor szívesen vesz részt mindenki
a foglalkozáson , annak ellenére, hogy azok nem kötelezőek. A kezdés előtt biztosítjuk a folyamatos
friss levegőt a csoportban, mindenkit figyelmeztetünk a mosdó használatra, és a ruházaton is
könnyítünk. Mindezt az egészség megőrzése érdekében is, és azért is, hogy ne kelljen a folyamatból
kiesnie a gyerekeknek az esetleges szükségletek kielégítése miatt.
A szőnyegre leülve mindenki figyel, hogy mit kell csinálni, és figyelmeztet, ha Kerekítő manó nem
elég aktív a tevékenységek közben. Úgy válogatom össze ilyenkor a különböző játékokat, hogy
legyen benn mozgásos, és olyan is, ami nem igényel csak mozdulatokat. Ezeket váltogatom, hogy az
esetleg nagyobb mozgást igénylő játék utáni fáradtságot ki tudjuk pihenni a következő játék alatt.
Ezen kívül figyelni kell arra is, hogy vegyes csoport lévén , minden korosztálynak legyen megfelelő
játék, amiben jól érzi magát, és sikerélménye lehet. A nagyok szívesen segítenek a kisebbeknek, és
a páros játékoknál, mondókázásnál előszeretettel választanak maguknak kisebb párt,
természetesen a baráti kapcsolatok is előtérbe kerülnek. Mivel fegyelmezetten folyik a
tevékenykedés, ezért ezt sem szoktam megakadályozni. Nagyon szeretik a mondókázást a gyerekek,
és napközben is igénylik. A „ Boldog gyermek” Pedagógiai Programunk egyik fő célja, hogy a nagyok
önállóan mondókázzanak a kicsikkel, hamar megvalósult, hiszen játékidőben is játszák egymással a
különböző mondókákat. Minden tevékenységünkhöz megtaláljuk a megfelelő mondókát, és
igyekszünk hozzá dalokat is használni.
A mai foglalkozáson a lábboltozat torna került előtérbe, így ahhoz válogattam játékokat, ami nem
kimondottan lúdtalp torna, hanem játékos átmozgatás. Ehhez le kellett venni a gyerekeknek a cipőt
és a zoknit is. Néhány gyermeket a zokni levétele zavart , amikor rájöttek, hogy a tollszedős játékot
nem tudják zokniban játszani, inkább levetették. Nagy élvezettel sajátították el a „ Gyertek ha
ludaim” játékot, az ismeretlen szövegrésszel. Sajnos nem tudtuk a végéig játszani, mivel már nagyon
elfáradtak, de a játék önállóan is megállja helyét, és az udvaron is játszható lesz a jövőben. Szívesen
hallgatják, és mondják az állathang utánzó mondókákat is , hiszen az életkori sajátságoknak megfelel
az utánzás, és a játékosság, játék. Ezek a mondókák, tulajdonképpen játékok a hangokkal, szavakkal,
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amelyek fejlesztik a ritmus érzéket, javítják a beszédkészséget, bővítik a szókincset, és ismeretekhez
juttatnak. A végén, a tollfújós játék segít, hogy lecsendesedjünk, és megszűnjön az izgalmi állapot
Összességében azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült a mai foglalkozás, nem csak a gyerekek, de
én is jól éreztem magam.

SZABADI MELINDA- dráma- és óvodapedagógus MEZŐLAKI KEREKÍTŐ MINTAÓVODA- KEREKÍTŐ
MÓKA- ŐSZ

KEREKÍTŐ MANÓ ÉS A PAPÍRSÁRKÁNY
Kőketánc elfurulyázás után.
Óvónő: Ma egy új vendég érkezett a csoportunkba. Nézzétek csak, vajon ki lehet az? (Lassan
előhúzom Kerekítő Manót.)
Kerekítő Manó: Sziasztok, gyerekek! Én Kerekítő Manó vagyok, és nagyon örülök, hogy eljöhettem
hozzátok.
Óvónő: Mi is nagyon örülünk Kerekítő Manó hogy itt vagy nálunk. Gyerekek, mutatkozzunk be mi is.
Hogy hívják a csoportunkat? (Szivárvány csoport)
Kerekítő manó: Nagyon szép nevetek van. (Mély sóhajtozásba kezd.)
Óvónő: Mi a baj Kerekítő Manó? Történt valami? Olyan szomorúnak tűnsz.
Kerekítő manó: Tényleg szomorú vagyok. Képzeljétek el, hogy éppen takarítottam a kis házamban,
amikor rátaláltam az elveszettnek hitt papírsárkányomra. Nagyon megörültem neki, és mivel az idő
is szép volt, sütött a nap, gondoltam kipróbálom. De amikor kimentem, hirtelen jött egy nagy
szélvihar, és a papírsárkányomat kitépte a kezemből. Próbáltam megkeresni, de sehol sem találtam.
Ezért vagyok most szomorú.
Óvónő: Mit tegyünk most gyerekek? Hogyan segítsünk Kerekítő Manónak? (Keressük meg!)
Kerekítő Manó: Tényleg segítenétek megkeresni? Jaj de jó! Azt hiszem arra az erdő felé repült. De
én félek odamenni.
Óvónő: Ne aggódj Kerekítő Manó! Mi szívesen elmegyünk az erdőbe. Te pedig várj meg itt minket.
Akkor gyerekek, mi indulhatunk is mindjárt az erdőbe, de előtte vegyük elő a mindent látó
távcsövünket, hátha meglátjuk a papírsárkányt. (Kézzel távcsövet formálunk) Ki az, aki lát valamit?
Én mintha a távolban látnék valamit. Szerintem arrafelé induljunk.(Kezemmel mutatom az irányt.)
-

Sétálunk, sétálunk, erdőt, mezőt bejárunk… (sétáltató)
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Mekkora fák vannak itt! (Lábujjhegyen járás) Vigyázzatok itt szúrós ágak vannak, itt meg igen nagy
a sár, nehezen tudunk haladni, hopp itt meg egy nagy gödör, ugord át. (Mímes játék) Itt egy nagy
domb, másszunk fel rá, hátha jobban látunk! Aki átmászott az üljön el egy kicsit a tisztásra!
(Felfordított rácson átmászás, a piciknek segítséggel.) Sajnos a papírsárkányunk még nincs meg,
lehet, hogy valamelyik erdei állat vitte el. Maradjunk egy picit csendben, hátha meghalljuk a
hangjukat. (Madárhang utánzása) Milyen állat hangját hallottad? Mutassuk meg, hogyan repülnek
a madarak? (Közben mondókázás) – Azért vagyok picike…
Figyelj csak, megint hallok valamit. (Dobbantás) Milyen állatnak lehet a hangja? (Nyuszi) Hogyan
ugrálnak a nyuszik? (Közben mondókázás)- Kerekecske, dombocska… Most valami nagyon hangos
dolgot hallok. (Erőteljes dobolás) Mi lehet ez szerintetek? (Medve) Hogyan másznak a medvék?
(Közben mondókázás)- Dirmeg, dörmög…
Ezeket az állatokat csak nagyon halkan, óvatosan tudjuk megközelíteni, itt már csak kúszva
mehettünk tovább. Óvatosan kússzatok át, itt a kidőlt fa alatt és akkor kiérünk, egy mezőre ahol
megbeszélést tartunk. (Akadály alatti átbújás)
Én már nagyon megéheztem. Hoztam magammal egy varázsterítőt. (Ejtőernyő) Ez egy olyan terítő,
hogy, ha elmondjuk a varázsigét, akkor egyből étel terem rajta. Fogjuk meg és mondjuk együtt a
varázsigét. (Varázsige elmondása együtt)
-

Babona, babona, bablencse…

(Kislabdák bedobása az ejtőernyőbe). Nézzétek csak, mennyi gombóc lett itt egyből. (Játék a
labdákkal, közben mondókázás.) – Kiugrott a gombóc… (A játék végén a labdák összeszedése)
Képzeljétek el, ahogy szedegettem össze a gombócokat, ott a fa tövében mintha láttam volna
valamit. (Papírsárkány megtalálása a csoportbeli fatörzsnél. A mi csoportunkban van egy fatörzs
bunker, annak belsejében rejtem el, a foglalkozás előtt a papírsárkányt) Megtaláltuk! Siessünk
vissza, mert Kerekítő Manó már biztosan vár minket. Üljünk lóra, hogy minél előbb visszaérjünk.
Útközben emberekkel találkozunk. Emlékeztek erre a játékra? Ha azt halljátok lovaglás közben, hogy
férfiak, akkor megállunk, és úgy teszünk, mintha pipáznánk. ha azt mondom, hogy asszonyok, akkor
integetünk nekik, ha azt halljátok, hogy gyerekek, akkor kiabálunk, hogy hé, hó. (A játék eljátszása
után a gyerekek leülnek a szőnyegre, én újra felveszem Kerekítő Manó bábot.)
Óvónő: Szia, Kerekítő Manó! Nézd mit hoztunk neked. (Papírsárkány átadása)
Kerekítő Manó: Jaj, de jó! Végre, megvan a papírsárkányom. Köszönöm nektek. Sajnos már nagyon
késő van, ma már nem tudom kipróbálni. Le is fekszem, hogy holnap korán fel tudja kelni. Jó
pihenést, nektek is gyerekek!
Óvónő: Viszlát Kerekítő Manó!
Szeretnétek ti is kipróbálni, hogy milyen repülni? Képzeljétek el, hogy egy nagy hőlégballon vagytok.
Lassan számolok tízig, közben vegyél mély levegőt, majd fújd ki. A kezed emeld a magasba. Érezd,
ahogy elrugaszkodsz a földtől, és lassan felszállsz. Nézz körül fent, majd nézz le a házakra, autókra.
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Egészen addig repülsz, amíg meleg a levegő, ha lehűl, akkor lassan elkezdesz lefelé ereszkedni. Jössz
lefelé, egészen addig, amíg teljesen le nem eresztesz.

SZABADI MELINDA- dráma- és óvodapedagógus
MEZŐLAKI KEREKÍTŐ MINTAÓVODA- KEREKÍTŐ MÓKA- ŐSZ
KEREKÍTŐ MANÓ ÉS A SÜTŐTÖK
Korcsoport: 3- 6 év
Cél és feladatrendszer: „Tök jó nap” előkészítése, hagyományok felelevenítése (töklámpás),
egészséges életmód (sütőtök sütése)
Kiemelt fejlesztési terület: Emlékezet, fantázia, figyelem, reakcióidő, térérzék, nagymozgás
fejlesztése, társas kapcsolatok erősítése
Eszközök: dió, kosár, báb, ejtőernyő, labdák, henger az átbújáshoz

Miután a gyerekek leültek a szőnyegre, elfurulyázom a Kőketánc kezdetű dalt, amit a gyerekek
közben énekelnek is. A dal után Kerekítő Manó előbújik, egy nagy tököt görget maga előtt, és
nagyokat sóhajtozik. (Nekünk az óvodában a „Tök jó nap” alkalmából mindig van tökünk, ezért
ilyenkor igazit használok)
Óvónő: Napsütéses szép jó reggelt Kerekítő Manó!
Kerekítő Manó: Szép jó reggelt kívánok én is nektek! (Közben tovább görgeti a tököt)
Óvónő: Milyen nagy munkában vagy Kerekítő Manó! Mi az, amit görgetsz? Csak nem egy tök?
Kerekítő Manó: De igen. Egy gyönyörű, nagy, szép tök. Itt találtam a házam melletti mezőn.
Gondoltam, készítek belőle egy töklámpást. Olyan korán besötétedik már, ilyenkor majd
meggyújtom és lesz egy kis világosság. (Hirtelen elkezd szagolgatni) Mi ez a jó illat?
Óvónő: Vajon minek az illatát érezheti Kerekítő Manó, gyerekek? Mi az, amit sütünk? (Sütőtök)
Bizony, képzeld el Kerekítő Manó, hogy mi most „Tök jó nap”- ot tartunk az óvodában, és éppen
sütőtököt készítünk.
Kerekítő Manó: Sütőtök?
Óvónő: Igen. Annak van ilyen finom illata. Ráadásul nagyon egészséges is. Sok benne a c vitamin,
ami segít, hogy ne betegedjünk meg ebben a hideg időben.
Kerekítő Manó: Akkor inkább én is megsütöm a tököt. Megyek is, és egyből nekiállok.
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Óvónő: Mit szólnátok gyerekek, ha mi pedig megnéznénk, hogy maradt- e még tök a mezőn? Akinek
van kedve, az most álljon fel, és már indulhatunk is. Nagy szél fúj, ezért mondjuk azt a mondókát,
hogy
- Bíbici Panna, rákezdi Vince, akit ér, akit ér, majd elviszi a nagy szél. (K3)
Útközben nagy fákat látunk. (Karnyújtás)
- Fújja a szél a fákat, letöri az ágat, reccs. (Háromszor játsszuk el a mondókát, egyre nagyobb szél
fúj. )
Ezek a fák nagy diófák voltak, az összes dió lepotyogott. Szedjük össze a kosárba őket. ( Sorba
állás, mindenki kap 3 diót, amelyeket megpróbálja beledobni a kosárba.)
Most, hogy minden diót összeszedtünk, indulhatunk tovább. Nézzétek csak, át kell másznunk
egy alagúton. (Hengeren átbújás)
Meg is érkeztünk a tökföldre. Lassan futhattok, ha dobolok, akkor mindenki változzon tökké.
Többször is eljátsszuk, majd azt mondom az utolsó játéknál:- Most pedig felszedem az összes
tököt a földről.
- 1, 2, 3, 4 mi volt délben az ebéd? Pirosra sült burgonya, jól meg volt zsírozva. (Felhúzom a
gyerekeket, akik kiülnek a szőnyeg szélére)
Most szedjük össze az összes tököt ebbe a nagy varázszsákba. (Előveszem az ejtőernyőt)
- 1, 2, 3, 4, 5 leesett a tök. (Közben beledobom a kislabdákat az ejtőernyőbe)
Összeszedtük az összes tököt, ideje hazaindulni.
- Gyékén, gyákán, jön a Gyuri bátyám, tököt visz a hátán, ha elfárad, leteszi, hogyha éhes, megeszi.
(K2)
Hazafelé libákat is látunk.
- Egyél libám, egyél már…
Hazaértünk. De pár liba elvesztette a tollát. Vegyük fel, és fújjuk el! (háromszor)

Reflexió
(Sütőtök)
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Óvodánkban most már hagyománnyá vált, hogy minden évben megrendezzük „Tök jó” napunkat.
Ilyenkor játékos versenyeken vehetnek részt a gyerekek, sütőtökkel kínáljuk őket, töklámpásokat
készítünk. Az idei évben éppen ezért erre a napra tettem a Kerekítő Manós tornánkat, amelynek
témája a sütőtök volt.
Mivel a héten beköszöntött a hideg idő, foglalkozásom elejére „szeles” mondókákat választottam.
A kisebbek szeretik, ha szabadon mozoghatnak, ha nagy szél fújja a fákat, körbe is foroghatnak.
A célbadobós játék nagyon jól sikerült. A kisebbeket figyelmeztetni kellett, hogy egy picit legyenek
türelemmel, mert ha mindenki egyszerre dob, akkor nagyon nehéz beletalálni a kosárba.
A „szobros” játékok különösen kedveltek csoportunkban, így a most játszott „tökös” játék is. Főleg
azt kedvelik, amikor a játékba én is aktívan beállok, és „felszedem” a tököket. Érdekes, hogy pont az
egyik hiperaktív kisfiú kéri mindig, hogy ő legyen az utolsó, akihez megyek. Mindig türelemmel
kivárja, amíg odaérek hozzá. A kisebbeket mindig felemelem a levegőbe is, a nagyobbakat már nem
igazán tudom, így őket inkább megcsiklandozom.
Amikor előveszem az ejtőernyőt, már ugrálnak nemcsak a kicsik, de a nagyok is. Szeretik, ha
kiugrálnak a labdák, amit aztán hihetetlen gyorsassággal össze is szednek.
A labdák összeszedését követő mondóka és dal már egy kicsit a csoport lenyugvását szolgálta, ehhez
kapcsolódva a befejező légző gyakorlat.
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SZABADI MELINDA- dráma- és óvodapedagógus
MEZŐLAKI KEREKÍTŐ MINTAÓVODA- KEREKÍTŐ MÓKA- ŐSZ

KEREKÍTŐ MANÓ ÉS AZ ERDEI ÁLLATOK

Korcsoport: 3- 6 év
Cél és feladatrendszer: Ismeretszerzés az erdei állatok téli életmódjáról, őszi kirándulásunk
élményeinek felelevenítése
Kiemelt fejlesztési terület: Emlékezet, fantázia, figyelem, reakcióidő, térérzék fejlesztése
Eszközök: babzsák, báb, ejtőernyő, labdák, dob, cd

Miután leültek a gyerekek, Kerekítő Manó előbújik a zsákból. Elkezd sepregetni, miközben a
Kőketánc kezdetű dalt dúdolgatja. Egyszer csak felnéz sepregetés közben:
Kerekítő manó: Szép jó reggelt gyerekek! Elnézést, annyira belefeledkeztem a munkámba, hogy
nem vettelek észre benneteket!
Óvónő: Esőtől illatozó nagyon szép reggelt kívánunk mi is neked Kerekítő Manó! Mit sepregetsz
ennyire?
Kerekítő manó: Annyi falevél hullott ide a házam elé. Nem győzöm minden reggel elsöpörni. Nem
is értem, miért kell ennyi falevélnek lehullania ősszel.
Óvónő: Pedig a lehulló leveleknek nagyon fontos szerepük van. Gyerekek, miért hullnak le a
levelek ősszel? (Beszélgetés a kopasz fákról, az avarról, az őszi levelek színeiről)
Kerekítő manó: Jó, értem én, hogy a fák készülődnek a télre, és hogy milyen szép színesek az őszi
falevelek. De mire jó, ez a sok lehullott levél?
Óvónő: Mit gondoltok gyerekek, mire jó az avar? Kiknek nyújt menedéket? (Kirándulás
élményeinek felelevenítése, az avar a kis állatok búvóhelye télre)
Kerekítő manó: Ó, és akkor már nem is találkozhatunk az erdőben állatokkal?
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Óvónő: Most már lassan az állatok egy része elkezd készülődni a télre. Mit szólnátok gyerekek, ha
elmennék az erdőbe, és megnéznénk, hogy az állatok hogyan készülnek fel a hidegre? De mielőtt
elindulunk, öltözzünk fel jó melegen, mert nagyon hideg van ma. Mit vegyünk fel? (A gyerekek
felsorolják)
Ha felöltöztünk, akkor indulás! Mit szólnátok hozzá, ha vonattal mennénk, hogy gyorsabban
odaérjünk?
- Segítsetek, meg-sza-ka-dok, segítsetek meg- sza- ka- dok! Most már csak kibírom, most már
csak kibírom! (K1)
Már meg is érkeztünk az erdőbe! Valami megszúrta a lábam. Nézzétek csak, egy kis süni!
Vigyázzatok, nehogy titeket is megszúrjon a tüskéivel. Játsszuk azt, hogy ti is kis sünik lesztek, akik
most éppen pihennek a levelek alatt, az odújukban. Ha feljön a nap (báb felmutatása) akkor minden
süni felrakhat egy almát (babzsák) a hátára, és elviheti az odúba. Ha közben dobszót hallatok, az azt
jelenti, hogy sietni kell, mert vihar jön. (Addig megy a játék, ameddig össze nem gyűjtik az összes
babzsákot.) Most feküdjenek le a kis sünik az odúba, addig én kirakom az almákat. (Babzsák kirakás
után kezdődhet a játék.)
Figyeljetek csak, valamilyen hangot hallok! (Csitt, csatt) Szerintem valahol fát vágnak. A régi, beteg,
öreg fákat kivágják, és téli tüzelő lesz belőle. Gyertek, vágjunk mi is fát! Keressetek egy párt
magatoknak.
- Pista bácsi fűrészel, dolgozik a fűrésszel. Húzza, vonja, húzza, vonja, most a bükköt darabolja,
most a bükköt darabolja. (K4)
Ha fákat kivágták, akkor most összerakják őket, és legurítják párosával a domboldalról. Gyertek
ide a párotokkal, feküdjetek egymás mellé és gurulás.
Nézzétek csak! Ott ugrál egy vörös színű kis állat. Nagyon szereti a mogyorót, hosszú vörös
farkincája van. Melyik állat lehet az? A mókus.
- Mókuskának 4 a lába, ötödik a farkincája, csüccs! (körben járás)
Eleredt az eső! Szerencse, hogy itt van ez a nagy gomba, ami alá be tudunk bújni. (Előveszem az
ejtőernyőt, megfogjuk, és együtt mondjuk.)
- Esik eső, ajaj, mindjárt itt a zivatar. Tüzes villám cikázik, aki nem fut, megázik! (K4) (A mondóka
elmondása után bebújás az ejtőernyő alá)
Szeretnétek megnézni, hogyan esik az eső? (Miközben mondják a mondókát, beöntöm a
kislabdákat. Újra elismételjük a mondókát.)
De most gyorsan gyűjtsük össze a esőcseppeket! Ideje hazaindulnunk.
- Sima út, sima út, göröngyös út, göröngyös út, kátyú! (K1)
Közben beesteledett. Halljátok a harangszót?
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- Giling, galang, szól a harang, giling, galang, szól a harang, harangoznak estére, a nagyapó
kedvére. (Harangmozgás utánzása)
Relaxációs gyakorlat: (Beteszek egy cd- t, amin halk, nyugtató zene megy.) Biztosan elfáradtatok
ezen a hosszú úton. Pihenjetek le egy kicsit! Csukjátok be a szemeteket, és gondoljatok arra,
ahogy az állatok is elbújtak az odúikba. Összegömbölyödve, összebújva fekszenek ott, és nagyon
szépeket álmodnak. Gondolj te is valami olyan dologra, ami nagyon jó neked. Lehet ez egy
kedves személy, egy jó barát, vagy valami jó dolog, ami veled történt. Ha elhalkul a zene, lassan
nyisd ki a szemed, nyújtózkodj egy jó nagyot! Vegyél egy mély levegőt, és ülj ide a körbe.

Reflexió
(Kerekítő Manó és az erdei állatok)

Mozgásos foglalkozásunk témaválasztásánál elsődleges szempont a heti témakörünk. A történet
eljátszása során összegezzük a két hét alatt szerzett ismereteket, így a foglalkozás anyaga főleg az
erdei állatok életmódjára utalt.
Kerekítő Manó nagy motivációs eszköz a gyerekek számára. Segítséget nyújt a ráhangolódásnál,
illetve az ismeretek felelevenítésénél. Kerekítő Manóval közös párbeszéd pedig lehetőséget nyújt a
gyerekeknek gondolataik megfogalmazására.
Mivel csoportom vegyes korosztályú, a játékos tevékenységeket mindig úgy állítom össze, hogy
abban minden korosztály megtalálja a neki valót. Ebben a nevelési évben sok a kiscsoportos
gyermek, őnekik lehetőségük van, kilépni a játékból, ha elfáradtak. Ez néha nehézséget okoz, hiszen
a játék folyamatát gyakran meg kell szakítanom.
Mindig valamilyen járásgyakorlattal kezdünk, mert a kisebbek ezt nagyon szeretik. Már nagyon
nyitott mindenki a képzelet világára, így el tudták képzelni a kis sünt, aki megszúrta a talpamat.
Körém gyűltek, óvatosan, mintha ott lenne a földön. A sünis játékot már többször is játszottuk a
héten, ezért egy két szabályt módosítottam. Először a gyerekek egyszerre több babzsákot is
felvettek, ezért nagyon gyorsan véget ért a játék. Így megszabtam, hogy mindig csak egy babzsákot
lehet elvinni, nehezítésként pedig nem kézben, hanem a hátukon kellett vinni. További nehézség
volt még, hogy figyelni kellett a dob hangjára, mert ha meghallották, sietni kellett, hiszen jött a vihar.
A kicsik is szívesebben vettek részt a játékban ezek után, mert így nekik is jutott babzsák. Segítettem
feltenni a hátukra, majd a saját kis tempójukban vitték ők is az odúba.
Nagyon örülök neki, hogy a gyerekek szívesen játszanak páros játékot. Nagy kedvencük a Pista
bácsi… kezdetű mondóka. Külön öröm, hogy ezt a mondókát már játékidőben is játsszák. A kisebbek
ilyenkor még nem partnerek a nagyobb gyerekekkel, velük inkább én játszok.
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Az ejtőernyő az egyik nagy kedvence a gyerekeknek. Próbálom mindig többféle formában
felhasználni. Most egy nagy gomba volt, ami alá bebújhattunk az eső elől. Itt figyelni kellett a
balesetveszélyre, mert a kicsik sokszor begurultak az ejtőernyő alá. A kislabdákat nagyon szeretik
megreptetni, viszont ugyanilyen gyorsan össze is szedik.
A foglalkozás végére mindig betetszek egy relaxációs zenét vagy játékot, hogy a sok élmény után
lenyugodjanak. Vannak gyerekek, akik nem szeretik ezeket a játékokat, nem tudnak lefeküdni.
Őhozzájuk külön odamegyek, és együtt pihenünk.
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TÓTH VIKI óvodapedagógus- óvodavezető- DUNAHARASZTIKEREKÍTŐ MÓKA
MEDVEHÍVÓGATÓ
(Medve projekt keretében)
Helyszín: Dunaharaszti, Manófalva Magánóvoda
1.KÖSZÖNTÉS:
Szabadon kitalált dallammal: "Brummogós/ mézédes szép napot!”
2. KEREKÍTŐ MANÓ BÁBJELENETE:
Kőketáncot furulyázom, előcsalogatjuk a manót.
K.M: "Kőketáncot hallok, jövök már!" (Tenyérben, fejbúbon, hason kerekítünk)
"Olyan csúnya idő van, nincs kedvem kimenni, elolvasom a mackóskönyvemet.
Kiváncsi vagyok előbújik-e a mackó a barlangjából? (Szemüveget húz, és olvas a
könyvből,meglátja, hogy mindjárt itt a febr.2.) Hozom a messzilátó távcsövemet és
meglesem kibújt- e a mackó." (távcsővel kukucskál) Hmm... nem látom. (szomorkodik)
Ha van kedvetek menjetek nézzétek meg ti, hátha meglátjátok, addig én alszom egyet,
sziasztok!
3. SÉTA:
Megyen a medve…(K2) mondókára körbejárunk cammogva, mint a mackók
4. ERNYŐS JÁTÉK
·ernyő lengetése: Kicsalogatjuk a mackót a Bújj, bújj medve c. dalra 4x
·ernyő alá bújás (külön a fiúk, külön a lányok) : "Bátor fiúk/ lányok bújjanak a
barlangba, próbáljatok meg halkan beosonni, mert felébred a mackó!"kukucskálunk egymásnak 3-3x
·ernyővel egyenletesen körbenjárás a Dirmeg, dörmög a medve... mondókára, a
"barlangban" szót a végén kilépjük ( lassan -gyorsan felváltott tempóval)
5. MACKÓK A BARLANGBAN játék:
Nap és felhő bábbal játszuk. Karikákat helyezek le, azok a barlangok. A gyerekek a
mackók.
Ha felhő bábot mutatok, akkor kint maradnak a mackók, cammognak, ha nap bábot
mutatok, akkor elbújnak a "barlangba", karikába. (Hangélménnyel is összeköthetjük a felhőt és a
napot, utóbbi esteén éneklehtjük közben a “Süss fel nap”-ot).
6. DALOSJÁTÉK:
Mackó, mackó ugorjál... dal éneklése és mozgás hozzá 5-6x
7. ZENEI FEJLESZTÉS: mély-magas hangok megkülönböztetése
·a fent említett dalt eléneklem mélyen és magasan, a gyerekeknek fel kell fedezni a
különbséget, majd mackó és kismadár hangját megpróbáljuk utánozni (mélyen
,brummogva és magasan, csicseregve), majd eléneklem még egyszer a dalt
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mélyen (ehhez mackó botbábot mutatok) és magasan ( ehhez kismadár botbábot
mutatok)
·Az ismert Dirmeg, dörmög a medve... mondókát közösen " elbrummogjuk" és
elcsicseregjük" (mély és magas hangot botbábjaimmal jelzem)
8. ZENEHALLGATÁS
Csődudán megszólaltatom a méh zümmögését.
"Melyik állatot hallottátok?, Mit készít a méh, amit a mackó is nagyon szeret?"
Elfurulyázom és eléneklem a Méz, méz, méz kezdetű dalt.
9. MACKÓFOGÓ: (Vegyes csoportban játszottam, a kicsik még nem igazán értették
meg a játék lényegét, 5-6 éveseknek ajánlom inkább.)
A gyerekek szorosan köbeállnak és hátrateszik a kezüket. Választunk egy fogót ( én a
Megyen a medve... mondókára választottam), aki a kör közepén becsukja a szemét,
közben egy kismackót vki elindít körbeadni a hátak mögött, amikor a fogó kinyitja a
szemét, meg kell keresni épp merre jár a körbeadott mackó. Ha észreveszi "lecsap" rá és
az lesz az új kitaláló, akinél a mackó volt.
10. FÉLTEK- E A MEDVÉTŐL? - mozgásos játék
Választunk egy fogót, a többiek körbe szaladnak. Akit megérint a fogó, az cammogva
halad tovább. A fogó addig kergeti a gyerekeket, míg mindenkit el nem kap. Kerekítő manó
visszatér és kikérdezi a gyerekeket a medvével való találkozásuknak élményéről. Nehéz volt e
megtalálni, hány medvével találkoztak. Morcosak vagy jókedvűek voltak?
11. RELAXÁCIÓ
Gyerekek pihenésképpen lefekszenek a földre, Kerekítő Manó körbejárkál az Aludj baba,
aludjál... dalt énekelve (baba és nyuszi helyett a gyerekek nevét énekli), majd elköszön.
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TÓTH VIKI óvodapedagógus- óvodavezető DUNAHARASZTIKEREKÍTŐ MÓKA
KEREKÍTŐ MANÓ GYÓGYÍTÁSA
Téma: TESTRÉSZEK, MOZGÁS, EGÉSZSÉG - BETEGSÉG

KÖSZÖNTÉS: lányok / fiúk kitalált dallam visszaéneklésével
KEREKÍTŐ MANÓ BÁBJELENETE:
Furulyázom a Kőketáncot, előcsalogatom Kerekítő manót
K.M: "Kőketáncos , szép napot!", közösen "kerekítünk" tenyérben, fejünk búbján és a
hasunkon
Farsangra készülve port töröl, sepreget
sokat prüszköl a portól, (orrot fújatok vele, ami nagyon nem tetszik neki)
K.M: "Nem akarok orrot fújni!" Én: "Dehogy nem! " (sokáig győzködöm, végül kifújja az
orrát) kiderül, még a náthát is elkapta.
K.M: " Viki! Nem érzem jól magam, fáj a torkom! "
ÉN: "Ó, K.m te lázas vagy , meleg a homlokod, és akkor biztos nem csak a portól prüszköltél
az előbb! Gyere, főzök neked gyógyteát!" (teát öntök) "Vigyázz, még forró!" Fújjuk meg! (
gyerekeket kérem segítsünk neki, közösen fújunk)
K.M:" Brrr, még a hideg is ráz, el is megyek lepihenni. Azt hiszem ma kivételesen már nem
jövök vissza hozzátok, de nektek jó játékot kívánok! Sziasztoook!"
3. GYÓGYÍTÁS MONDÓKÁVAL, DALLAL, VERSSEL:
Áspis, kerekes
Egy, két, há, melyik lábam fáj? ( Kerekítő Állatos Játéktár-kutya)
Demény Ottó: Doktor bácsi (a héten tanult vers ismétlése)
4. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDHOZ, TESTRÉSZEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN MONDÓKÁK,
DALOK GYŰJTEMÉNYE
Rövid beszélgetés arról, hogy mit tehetünk az egészségünkért (pl: egészségesen táplálkozunk,
sok vizet iszunk, sokat mozgunk, tisztán tartjuk környezetünket, pihenünk...stb)
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"Főzzünk egy egészséges borsólevest!" - Borsót főztem...
"Takarítsunk ki!" - A házat kiseperjük...
"Nézzük meg, melyik testrészünk hol van és mozogjunk egyet!- Itt a szemem, itt a szám...,
Ugráljuk, mint a verebek...., Mackó mackó ugorjál..., Lóg a lába lóga...., Hüvelykujjam
almafa.... (mutatjuk és a hozzájuk kapcsolódó mozgással játsszuk)
" Emlékeztek rá, hogy nőttünk meg év elején?" - T. Horváth Imre: Növögetek (versismétlés
mozgással kísérve), Kicsi vagyok én... c. dal (mozgással kísérve)

5. TESTRÉSZEK FELISMERÉSE, AZONOSÍTÁSA ÉS FUNKCIÓJUK
Kártyákon testrészeket mutatok, fel kell ismerni, magukon megmutatják és a nagyobbak
elmondják, mire használjuk azokat.

6. SIMON MONDJA... játék
A játék elején minden játékos a játékvezetővel szemben helyezkedik el. A játékvezető
különböző parancsokat mond a játékosoknak: pl. ugráljanak fél lábon, fussanak a szoba
sarkába, fogják be a fülüket… stb.
De természetesen nem mindig szabad engedelmeskedni a játékvezető parancsának.
A parancsot csak akkor kell végrehajtani, ha a játékvezető így kezdi: „Simon mondja, hogy….”
Amennyiben nem így kezdi, akkor a parancsot nem szabad végrehajtani. Aki hibázik, az a
játékból kiesik! Az nyer, aki utoljára marad és ő lehet a következő Simon.
A játékban sok múlik a vezető leleményességén, ugyanis tőle függ, hogy mennyire tudja
becsapni a játékosokat: pl. nagyon gyorsan adja ki a parancsot, vagy ő maga is csinálja, amit
mond és a többiek véletlenül akkor is követik, ha nem kéne, vagy úgy fogalmazza meg a
parancsot, hogy „Simon mondja, hogy NE emeld fel a bal kezed”!
7. HANGSZEREK HANGJÁNAK BEMUTATÁSA
Különböző hangszerek hangját (furulya, triangulum, csörgődob, csőduda, odúsíp,
diódobocska...stb) megmutatom gyerekeknek, majd elbújok egy paraván mögé és
megszólaltatom egyenként, a gyerekeknek ki kell találni melyiket hallották

8. DALOSJÁTÉK:
Iglice szívem, iglice:
3 gyereket választunk háromszög alakban szétszóródnak a kör közepén és leguggolnak. A dal
első részére egyenletesen körbejárunk, az Árok mellett...résztől egy ponton " elszakad a kör és
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a körben guggolókat kerülgetve halad tovább, úgy, hogy a végére visszarendeződjünk
körformába.

9. ZENEHALLGATÁS
Árkot ugrott a szúnyog ( én éneklem)
——————————————————————————————————————-

TÓTH VIKI- óvodapedagógus- óvodavezető DUNAHARASZTIKEREKÍTŐ MÓKA
FARSANGI MÓKA I.
TÉMA: ÉRZÉKSZERVEK

1. KÖSZÖNTÉS:
"Farsangolós szép napot lányok és fiúk!"- dallamvisszaéneklés

2. KEREKÍTŐ MANÓ BÁBJELENETE: -Furulyán kőketánc
K.M.: "Mulatságos, víg napot! Kőketáncot hallottam, jövök már!
- közös kerekítés tenyerekben, hason, fejbúbon
K.M.: "Nagyon izgatott vagyok, fánkot fogok mindjárt sütni, keverem is a hozzávalókat! -tálkát visz
a gyerekeknek és közösen belerakják a lisztet, tojást, vizet, cukrot, élesztőt
ÉN: "K.m! Vmi kimaradt!"
K.M.: "Mi?"
ÉN: "Nézd,csak! A citrom!"
K.M.: "Hmmm, nagyon szeretem a citromot, meg is kóstolom...(héjastól beleharap) Fújjj! (kiköpi)
ÉN: "K.m.! A cirtomot nem így esszük! A héját belereszeljük a tésztába, a levét meg ha szeretnéd
megihatod limonádénak!"
K.M: " Akkor tegyük bele a héját a tésztába!" Meggyúrja a tésztát, majd sodrófát, gyúródeszkát
hoz és sodor, közben énekli a Süssünk, süssünk vmit..., majd serpenyőben kisüti: "Sül a fánk, sül a
fánk, sül, sül..."
"Hmmm, micsoda finom illata van, kóstoljuk csak meg!"- körbeviszi közösen megkóstoljuk.
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"Sütögessetek ti is! Jó munkát hozzá! Sziasztooook!"

3. SÉTA:
"Menjünk el a malomba lisztért! Vonattal megyünk!" "Beszállás!"-vonatfüttyel jelzem az indulást,
érkezést.
Segítsetek megszakadok… (K 1)

4. MOZGÁS
Lisztet őrlünk- karkörzéssel előre, hátra
Malomkerék négy küllő… (K1)

5. FÁNK SÜTÉS MOZZANATAI:
-Kell-e tojás? (K3) - tojást teszünk tésztába
Szita, szita szolgáló…(K1) mondókát mondjuk
-lisztet szitálunk
-dagasztunk
- formázunk a hason, arcon
-sütjük: Sül a fánk, sül a fánk...
-lekvározzuk, nyúlósan ragadósan
-porcukrozzuk, fejen kopogtatva
-megesszük: Levendula, levele, itt a friss fánk be vele!

6. ÍZEK- ÉRZÉKSZERVEK- rövid beszélgetéssel
Milyen ízeket érzünk? Mivel?(sós, édes, savanyú, keserű)
Mivel érzékelünk még és hogyan?-érzékszervek mutogatásával (látás-szem, hallás-fül, szaglás-orr,
tapintás-kéz, ízlelés-nyelv)

7. HALLGATÓZÓS JÁTÉK:
Csendben vagyunk, hallgatózunk... Mit hallottál?- külső zajok megfigyelése
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CD-ről lakás hangjainak felismerése
(Itt lehet játszani tapintós, szagolós vagy kóstolós játékot is, mi azokat már játszottuk a környezet
foglalkozás keretében.)

8. KÖRJÁTÉKOK
Koszorú, koszorú...
Körbejárunk a dalra, Koszorú, koszorú, miért vagy olyan szomorú?- egy gyerek a "koszorú"
középen becsukott szemmel guggol. "Koszorú" válaszol: Azért vagyok szomorú, mert a nevem
koszorú. Majd a körből egy gyerek kopogtat a "koszorú" hátán: "Kipp, kopp kopogok, találd ki ,
hogy ki vagyok!"- hang alapján ki kell találni a "koszorúnak, hogy ki kopogott a hátán.
Iglice szívem...
Három gyereket választunk háromszög alakban szétszóródnak a kör közepén és leguggolnak. A dal
első részére egyenletesen körbejárunk, az Árok mellett...résztől egy ponton " elszakad a kör és a
körben guggolókat kerülgetve halad tovább, úgy, hogy a végére visszarendeződjünk körformába.

9. KEREKÍTŐ MANÓ ELKÖSZÖN
—————————————————————————————————————TÓTH VIKI- óvodapedagógus- óvodavezető -DUNAHARASZTIKEREKÍTŐ MÓKA
FARSANGI MÓKA II.

1. KÖSZÖNTÉS: Fiúk, lányok külön köszöntése kitalált dallamra- dallamvisszhanggal
2. KEREKÍTŐ MANÓ BÁBJELENETE:
-furulyán: Kőketánc,- K.m. előcsalogatása
K.m körbemegy a gyerekek között- Kőketánc...( tenyérben, talpon, fejbúbon, hason)
Sepreget, várja a farsangot, dudorászik.
Km.elszomorodik, nem tudja mi legyen a farsangon, javaslom neki, bújjon bohóc jelmezbe. Ennek
megörül és kéri, hogy segítsek neki. Piros szivacsból bohóc orrot teszek rá.
Jelmezbe bújik és fütyürészve elvonul fánkot sütni a mulatságra.

3. MONDÓKÁK: Mi is előkészülünk a farsangra.
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- takarítunk: A házat kiseperjük...
-fánkot sütünk: Malomkerék négy küllő..(K1) , Szita, szita szolgáló…(K1)
-tyúkhúslevest főzünk: Erre kakas, erre tyúk…( K1)( párokba sétálva játsszuk, körbe sétálnak a
párok, a belső körben lévők a "tyúkok", ők ugranak a " fazékba", a kör közepére, a társuk kihúzza
őket: "Kooot-kot-kot-kot kotkodács"-ra. Majd cserélnek.

4. SÉTA: "Vonattal megyünk a mulatságba!"
Segítsetek, megszakadok…(K1)- vonatsíppal jelzem az állomásokat a mondóka végén- leguggolunk
és kiintegetünk egymásnak

5. JÁTÉK A HANGSZEREKKEL:
Saját készítésű csörgőjükkel kísérjük az Itt a farsang áll a bál...c. dalt, először egyenletes
ritmusra, majd a mondóka ritmusát ütjük, végül együtt a kettőt kórusban( egyiket a kicsik,
másikat a nagyok)- én közben mutatom mindkét csapatnak
Különböző hangszereket választanak maguknak a gyerekek, megnevezzük és megszólaltatjuk
őket. Ezekkel űzzük el a telet a Maskarások, bolondok...mondókára- fokozatos
hangosítással, egyenletes mérőt ütjük csak hozzá

6. KEREKÍTŐ MANÓ ELŐBÚJIK
Előhívjuk K.m-t és elhívjuk a "bálba" egy közös táncra

7. DALOSJÁTÉK ÉS TÁNCLÉPÉSEK
Bújj, bújj zöldág... 2 gyerek kaput tart a többieksorba alatta átbújnak, a végén lezárják a kaput.
Akiknél a kapu bezárul, azok lesznek a kaputartók
Hopp Juliska, hopp Mariska- tánclépések, táncmozdulatok utánzása a dalra
Búgócsiga Bubácska (Töreky Zsuzsi) CD-jéről a Kőketáncos blokkra közös táncmozdulatok
utánzással

8. K.M búcsúja a gyerekektől
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TÓTH VIKI- óvodapedagógus- óvodavezető- DUNAHARASZTIKEREKÍTŐ MÓKA
ÉGIG ÉRŐ BORSÓFA

VASZ/ KERTÉSZKEDÉS
1. KÖSZÖNTÉS
2.KEREKÍTŐ MANÓ BÁBJELENETE:
Furulyán előcsalogatom K.M-t: Kőketánc..(fejen, tenyérben, pocakon)
“Madárfüttyös, szép napot!"
"Megyek felsepregetem a kerti utat!"-seper
"De szép idő van, elsétálok a kiskertembe, megnézem előbújtak-e a virágok!Viszem is a
szélforgómat. (Útközben énekel: Tavaszi szél...)
Nini! Egy hóvirág és egy ibolya, no meg egy nárcisz...(körbemegy a gyerekek közt, megcsodálja
őket, mint virágokat). Biztosan nagyon szomjasak vagytok, hozom a kiskannám, meglocsollak
benneteket! "-locsolgatja a fejük búbját "
"Itt az ideje, hogy elveteményezzem a borsót, hozom is a kiskapámat!"- kapál
"Ide is egy borsószemet, oda is egy borsószemet!"- gyerekek fején mutatja, hova veti a borsót,
meglocsolja.
"No ezzel végeztem is! Hazamegyek! Sziasztook!"

3.SÉTA: Kimegyünk a kiskertünkbe mi is.


Sétálunk, sétálunk...



Fussunk, fussunk...

4.DALOK:
Ültessünk virágokat!

bele)

Én kis kertet kerteltem…(K2) (bazsarózsa helyett tavaszi virágokat éneklünk


Volt nekem egy kecském...(Nézzük meg a kiskecskémet a kertben! Eléneklem
a dalt, először bemutatom kitapsolva csörgődobon a "Tudod-e, látod-e?" végét,
másodszorra a gyerekek is velem tapsolják.)
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Kecske ment a kiskertbe...-dalosjáték: (kecskét és gazdát választunk
(fejdísszel, kalappal jelezzük, a kecske a kör közepén guggol, a gazda a körön kívül
körbejár, többiek körbejárnak, a dal végén a gyerekek kaput tartanak, a kecske
kimenekül, a gazda megpróbálja megfogni. A következő játékban az elkapott kecske
lesz a gazda és új kecskét választunk.)

5. HANGUTÁNZÓ: kecskés (Kerekítő állatos hangtárból)
6. ERNYŐ: Borsót ültetünk!


Tavaszi szél...- lengetünk



Süss fel nap...- beszórom a labdákat-"borsószemeket"-lengetjük



Esik az eső...- tavaszi eső locsolja- lengetjük



Borsót főztem...- megfőzzük a levesünket-rázzuk

7. MESE: Az égigérő borsófa és a túróházikó
"Hoztam nektek egy tavaszi mesét, mit gondoltok meghívjuk Kerekítő manót mesét hallgatni? K.M.
gyere elő, ülj ide közénk mesét hallgatni!"-K.m jön leül a kanapéra, onnan hallgatja a gyerekekkel a
mesét.

kellékek: kalap, kecskék, edény, fakanál, fehér pokróccal leterített asztal,
borsófa (felhúzhatós) A borsófát krepp-papírból csináltam, jó hosszú, összetekerve
fekszik a földön egy barna zsákban (a földben) a tetején egy damillal, ami át volt
vetve egy magasban kihúzott kötélen, és amikor nőtt, nőtt a borsófa, akkor húztam a
damilt és a földből úgy nőtt ki, a végét rögzítettem a fenti kötélre.


ismeretlen szavak megbeszélése: pákosztos, lóca, elnáspángol, kemence, sut



Megfigy.szemp.: Kicsik- Milyen állatokkal találkozik apóka?
Nagyok- Miért nem megy haza apóka a mese végén?



Előadás: az apóka szerepébe bújok és úgy mesélem el a mesét

8. MESELEVEZETÉS:
Túrókostolás, túrógombóc készítése (főzés nélküli)
Közben ének: Túrót ettem, elejtettem...
K.m. is gombócot készít a gyerekekkel.
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A túrógombócot úgy csináltuk, hogy főztünk előre egy kemény tejbegrízt, kihűlt a foglalkozásra és
azt gyúrtuk össze túróval, ez volt a massza. Gyerekek formálták a gombócokat és forgatták a
lepirított morzsába

9. BEFEJEZÉS: megesszük a gombócokat, elköszönünk Km-től
————————————————————————————————————
TÓTH VIKI- óvodapedagógus- óvodavezető - DUNAHARASZTI
KEREKÍTŐ MÓKATAVASZI MÓKA
Téma: Tavasz (élő-élettelen dolgok)

1. KÖSZÖNTÉS
2.KEREKÍTŐ MANÓ BÁBJELENETE:
Furulyán előcsalogatom K.M-t: Kőketánc..(fejen, tenyérben, pocakon)
"Madárfüttyös, szép napot!"
"Megyek felsepregetem a kerti utamat!"-seper
"De szép idő van, elsétálok a kiskertembe, megnézem előbújtak-e a virágok! Nini! Egy hóvirág és
még egy...(körbemegy a gyerekek közt, megcsodálja őket, mint hóvirágokat). Biztosan nagyon
szomjasak vagytok, hozom a kiskannám, meglocsollak benneteket! "-locsolgatja a fejük búbját.
"Díszítsétek csak a kiskertemet, jövök máskor is, sziasztoook!"

3. RITMUSGYAKORLATOK:
Elmúlt farsang el, el, el, kinek használt, kinek nem. Nekem használt, neked nem. Én táncoltam, te
meg nem.... (én dobolom, gyerekek visszamondják és tapsolják utánam)- ritmusvisszhang
Éliás, Tóbiás...( sorok végét kitapsoljuk)-dalritmus

4. KERTÉSZKEDÜNK:
"Mi is kertészkedjünk, mint K.M.!"
Én kis kertet kerteltem... együtt játsszuk( kört rajzolunk a földre -"kerteltem", bökdösünk- bazsa
rózsát ültettem, lengetjük a karokat-szél fújja, csapkodunk a kezünkkel esőcsepergést utánozva) 3szor: földön, fejen, hason
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5. ERNYŐS JÁTÉK:
Tavaszi szél...-lengetjük
Bújj, bújj zöldág...- fiúk/ lányok felváltva bújnak be és kukucskálunk
Süss fel nap...- labdát lengetünk (3-szor)
Kiugrott a gombóc...-kirázzuk az ernyőből (3-szor)
Elvesztettem zsebkendőmet- labdaszedés kosárba

6. SÉTA:
"Elmegyünk a tavaszi mezőre!"- Biciklire szállunk: “Kerekeken tekereg, kerepel a szellő”
(Kacagtató 2.) Lábak, karok tekerése, gyorsulva lassulva, előre-hátra.
7. DALOSJÁTÉKOK:

Bújj, bújj zöldág...(kaputartással átbújunk a kapu alatt, aki a macska az lesz az új kaputartó)
Csicseri borsó...(pattantyúra leguggolunk)

8. K.m. visszahívjuk a zenehallgatásra

9. ZENEHALLGATÁS:
Ez a kapa, ez a kasza... (nagy plakáton rajzon szemléltetve)- megfigyelési szempont: Mik a dalban
az élő és az élettelen dolgok?- ezt a végén visszakérdezem tőlük, megbeszéljük.

10. ÉRTÉKELÉS, Kerekítő manó búcsúja
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TÓTH VIKI- DUNAHARASZTI- KEREKÍTŐ MÓKA
HELYSZÍN: Dunaharaszti, Manófalva Magánóvoda
MÁRTON NAPI MÓKA
1.

Egymás köszöntése

„Libatollas szép napot! Kerekedjünk jó kedvre! „ – Előre éneklek a gyerekeknek egy kitalált
dallammal, utána ugyanazzal a dallammal visszaénekeljük együtt.

2.

Kerekítő manó bábjelenete (Továbbiakban K.M-ként említem a manót)

„Kőketánc” kezdezű dalt furulyázom, ezzel csalogatom elő K.M-t.
K.M: „Libatollas szép napot! Jaj de jó hogy itt vagytok!
Kerekítsünk a tenyerekbe és énekeljük a Kőketáncot!
(A tenyerekben, fejbúbon és hason csigavonalat rajzolnak a gyerekek maguknak a
dalra,
közben K.M bábbal végig megyek a gyerekeket megsimogatni.)
K.M: „Mennyi libatoll! Megyek és elsepregetem!”
(K.M seprűt vesz elő, sepreget és közben lalázik.)
Közben morgó hangot adok ki, ami K.M pocakjának korgó gyomra.
Én: „Mi ez a hang? Hallottátok? K.M csak nem éhes vagy?”
K.M: „De, nagyon! Egy finom kis libasültre vágyom!”
ÉN: „ Akkor el kell menned bevásárolni.”
K.M: „Semmi gond! De lóval megyek, úgy gyorsabb lesz. Ráróóóó! Hol vagy? Gyere elő!”
(A falovacska klakkogva előbújik.)
K.M: „ Gyere Ráró útra kelünk, de előtte hozok neked finom répát.”
(K.M répával megeteti a lovat.)
„Ti is adhattok neki egy kis répát.” (Gyerekek is megetetetik képzeletbeli répával.)
( K.M felugrik a ló hátára, és elnyargal. Közben ezt mondja:)
K.M: „Gyí, te paci, gyí, te ló, gyí, te ráró, hó ha hó!”
(A gyerekekkel együtt mondókázzuk mi is. Közben K.M elköszön, és integet.)
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3.

Elmegyünk mi is a vásárba

Nézzük meg milyen állatokat tudunk venni, botbábról állat felismerés. (Liba, kacsa, csibe,
pulyka)
Dal: „ Én elmentem a vásárba…” A fent említett állatokat az aktuális résznél felmutatom.
Közben a combunkon egyenletes lüktetést ütjük.

4.

Hangutánzó

Mit mondanak a libák, ha kimennek a rétre?
(Libák hangjának utánzása. Én mondom, a gyerekek utánam mondják.)

„Hatan gyűjtünk egy zsákba, hatan gyűjtünk egy zsákba
ki - ki magának, ki - ki magának”

Végén megdicsérem őket, milyen szépen gágogtak a kislibák.

5.

Ernyős játék

Megnézzük, mit csinálnak a libák a réten. Fogjátok meg az ernyőt!


Lengetjük, közben énekeljük: „Elhajtanám a libát…” 3x.


Kislány ”libák”, majd a fiú „libák” bújnak az ernyő alá, kukucskálunk az ernyő alá,
közben ezt mondjuk: „ Alszanak a kislibák, egy se gágog…” (csöndesen, halkabban mondjuk
alvást imitálva) „…gi-gá-gá”-ra felébrednek ezt hangosan 3-3x.

„Etessük meg a kislibákat!”(Kislabdákat szórok az ernyőbe, lengetjük az „Egyél
libám, egyél már…” kezdetű dalra és ezt 4x énekeljük.)

Ugráltatjuk a „madáreleséget” (Labdákat) a „Kiugrott a gombóc a fazékból …”
kezdetű dalra 3x. (Közben egyik körben a lányok, másik körben a fiúk szedik össze a
szétszórt labdákat)

Utolsó körben az „Elvesztettem zsebkendőmet…” kezdetű dalra mindenki labdát gyűjt
egy kosárba.

1.

Ritmusvisszhang
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Az alábbi mondóka ritmusát soronként dobon bemutatom, a gyerekek, mint a visszhang
visszamondják ugyanígy és tapsolják. Második körben egyenletes ritmus helyett a mondóka
ritmusával játsszuk ugyan ezt.

„ Réce, ruca, vadliba, jöjjenek a lagziba.
Kést, kanált hozzanak, hogy éhen ne haljanak.
Ha jönnek lesznek, ha hoznak esznek.”

2.

Séta

Márton napi mulatságba megyünk, egyenletesen járunk a következő mondókára. A
mondóka végén az „ a csizmát” kilépjük( 4x mondjuk el), és közben a tempót változtatom
hol lassabban, hol gyorsabban. A tempóváltoztatást nem a mondókán belül végzem.

„Nincs szebb madár mint a lúd,
nem kell néki gyalog út.
Télen nyáron mezítláb,
úgy kíméli a csizmát.”

3.

Márton napi mulatságba értünk

A következő mondókával libákat választunk a körjátékhoz.

„Héja, héja vaslapát, el ne lopd a kislibát,
tudom hol lakik apád.
Budába, Bécsbe, lyukas kemencébe.”

Két libát választunk egy szürkét és egy feketét
(Ha sokan vannak a gyerekek, több libát is választunk.) A libákat fejdísszel jelzem.
A „ Hatan vannak a mi ludaink…” kezdetű dalt játsszuk el. ( A csoportban ismert játék volt már.
Hangterjedelme miatt nagycsoportosoknak való. Aki új dalnak tanítja az a játék előtt többször
énekelje el a gyerekeknek és közösen tanulják meg. Majd utána ismertesse a játékszabályt és
játsszák közösen.)
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először elénekeljük, utána játsszuk. Játéka: A dalra körbe járunk, a választott libák a
körön belül táncolnak, a „…gúnár, gúnár, libagúnár…” résznél a libák párt választanak
maguknak, velük táncolnak, a többiek megállnak és tapsolnak egyenletesen. Az lesz a
következő liba, akit táncba vittek.

1.

Relaxáció

K.M-et visszahívjuk, és elmeséljük neki hol jártunk.
Gyerekeket lefektetjük a földre „pihenni”, kipihenjük a Márton napi mulatság fáradalmait.
K. M körbe megy végigsimogatni őket, és közben éneklem „ Úszik a kácsa…” kezdetű
dalt.
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TÓTH VIKI JÁTÉKTERVEI- J. Kovács Judit kiegészítéssel
Az alább található egy-egy játékterv két külön foglalkozásra is elég, részeiben kibonthatók
OVIMÓKA- ÁLLATOS (egér, cica)

1. JÁTÉKBAHÍVOGATÓ:
-buborékfújás: Jöjj ki buborék...(dal)
2. KÖSZÖNTÉS
Egymás köszöntése szabadon dallammal, ritmustapssal
3. KEREKÍTŐ MANÓ JELENET
Közös Kőketánc éneklés a gyerekekkel, Kerekítő manó előcsalogatása
K.m: " Ma nagytakarítást tartok! Letörlöm a polcokat, kisepregetek!" No itt meg egy cicaszőr, meg
itt is, itt is...!" - port töröl, sepreget (gyerekek fején is), hapcizik a portól, orrot fúj
"Kacska macska, hol vagy?" megnézi a pincében, padláson, udvaron... nem találja " Készítek neki
valami ennivalót!"- tálat hoz, gyerekekkel raknak bele közösen a macskának eledelt, gyerekek
ötletelnek, mit lehetne adni neki.
"Nem várok tovább, majdcsak hazatalál Kacska macska! Ha van kedvetek elmehettek megkeresni,
addig én elmegyek takarítgatok tovább, sziasztok!"
4. DALOSJÁTÉK
"Szerintetek hol lehet Kacska macska?" -ötletgyűjtés
Hallgatózom..."horkolást hallok, halljátok ti is?" Szerintem Kacska macska alszik.
-dalfelismerés: (furulyáról) Cicukám kelj fel... (dal)
-dalosjáték: Cicukám kelj fel ... eljátszása, körbe sétálunk kör közepén egy cica alszik, a dal végén
másik cicát választ a bentlévő
-Ilyen cica mellett... (dal) körbe állunk, egerek vagyunk, kör közepén egy cica (fejdísszel jelzem)
énekeljük a dalt a végén a cica felugrik és elkap valakit, az lesz a cica
5. CICA HANGUTÁNZÓ- állatos játéktárból
6. CICA MOZGÁSUTÁNZÁS:
-homorítunk a hátunkkal
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-domborítunk a hátunkkal
-nyútózunk a "mellső lábakkal"
-sétálunk kecsesen, közben fejet billegetünk, lehet hangszeres kíséret is hozzá

7. MESEMOTIVÁCIÓ: Kacska macska kis korában lehet, hogy olyan volt mint a következő
mesében a cirmosok. Hallgassátok csak mi történt a cicakölykökkel!
A három kiscica

8. MOZGÁSOS JÁTÉKOK:
Színkereső: 3 féle házba (fekete, fehér, szürke) kell a cicáknak beszaladni, ha jön a kutya. A
"kutya" = én különböző színű (fehér, fekete, szürke) botbábbal fogja jelezni a "cicáknak , hogy
melyik házba meneküljenek be
Házatlan" egerek"- fogyasztó fogó: Házatlan mókusok játék mintájára, babzsákok a házak, az
egereknek a házba kell szaladni ha jön a macska, de közben elveszek mindig egy babzsákot, akinek
nem jut ház, kiesik
10. AKADÁLYPÁLYA
Akadálypályán végigmenni, ugy mint a mesében a cicák
-"lisztesláda"= karikába ugrás ki/ be
-"kályhacső"= mászóalagút
-"tó" = trambulinon 5-öt ugrál mindenki
Kerekítő manó is jön tornászni, érdeklődik kinek melyik megy legjobban, s elújságolja a
gyerekeknek, hogy Kacska Macska megette az ételt amit kikészítettünk neki.
- Cirmos cica haj..(dal).- egyenletes lüktetés érzékeltetése combon - Halk- hangos érzékeltetése a
dalon- az utolsó éneklés során visszavarázsolódunk óvodásokká kiscicákból

11. ZENEHALLGATÁS
Elköszönünk Kerekítő manótól, és a szőnyegen ülve meghallgatják a Hegedül a kisegér... dalt
-furulyán és utána énekelve, triangulummal kísérve
12. MÓKAZÁRÁS:
Játékélmény megbeszélése. Részvétel megköszönése.
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MÓKA- MÁRTON NAP

1. JÁTÉKBAHÍVOGATÓ:
Ki játszik ilyet... (dal)
2. KÖRJÁTÉKOK:
-Tekeredik a kígyó...
-Kis, kis kígyó...
- Bújj, bújj zöldág (kaputartó 2 gyerek, én választom ki)
-Kőketánc (kígyózva)
3. KEREKÍTŐ MANÓ JELENET
K.m: " Kőketáncot hallok, jövök már!" leülünk a szőnyegre, Kerekítő manó előbújik, köszönti a
gyerekeket
"Hűű mennyi libatoll, megyek elsepregetem!", sepreget, közben korog a gyomra
én: "Kerekítő manó éhes vagy?"
K.m: “Igen, ennék egy jó kis libasültet, de előbb el kell mennem a piacra megvenni a hozzávalókat.
Mivel menjek? Van ötletetek?…. (terelem a válaszokat:) Legjobb lesz, ha lóval megyek, úgy
gyorsabb lesz! Gyere Ráró!"- lóra pattan
Gyí paci paripa...-val ellovagol (gyerkekek is mondják vele a mondókát)
4. KÖZÖS ÉNEKLÉS
Mi is a vásárba megyünk, mit veszünk, nézzük meg: botbábokon mutatom nekik: liba, kacsa,
csibe...stb)
Én elmentem a vásárba..(dal) -mutatom mindig az aktuális állatot, ők a combon ütik az egyenletes
lüktetést
5. ÁLLATHANGUTÁNZÓ- libás
Hatan gyűjtünk....
6. KERGETŐ NÉPI JÁTÉK:
Héja, héja vaslapát (játék a K állatos játéktárból)
7. FELELGETŐS NÉPI JÁTÉK:
Gyertek haza ludaim…(K állatos játéktárból)
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8. MONDÓKÁS CSOKOR
Találós kérdés: Feldobom fehér, leesik sárga (tojás)
-tojást törünk (saját fejünkön és egymásén): Kell-e tojás?
-rétest sütünk a Márton napi lakomára: Süssünk süssünk valamit...(dal)-mutatjuk, 3-szor végén
megesszük
9. ERNYŐS JÁTÉK:
-ernyő alá bújós (külön fiúk-lányok-csere): Alszanak a kislibák...
-labdavivő, lengető: "tojásokat" óvatosan visszük a "kosárba"=ernyőbe-járás körbe az ernyővel,
majd megállunk és lengetjük- Elhajtanám a libát...(dalt énekeljük) 2-szer
-labdadobálós: Kiugrott a gombóc...(dal) 2-szer
-labdaszedő: Elvesztettem zsebkendőmet...-kosárba szedik a labdát " Kislibák felkapkodják a
kukoricaszemeket"
10. RITMUSVISSZHANG:
Réce, ruca... tapssal
11. SÉTÁLTATÓ:
Márton napi mulatságba megyünk:
-Réce ruca... csörgővel ütöm az egyenletest közben
-Egyél libám...- dalfelismeréssel és körbenjárás, hip, hop,hop-ra leguggolunk
-Nincs szebb madár...(kilépjük a végén "a csizmát")- csettegővel egyenletest ütöm
12. KÖRJÁTÉK- mulatságban
-Hatan vannak a mi ludaink...- párválasztós (3 liba- fejdíszel jelzem a kör közepén táncol együtt,
gúnár, gúnár-ra párt választanak maguknak a külső körből, végén átadják a fejdíszt a párjuknak és
ők lesznek az"új" libák)
13. RELAXÁCIÓ:
Mulatság végén lepihenünk, Kerekítő manó eljön közénk, becsukjuk a szemünket, ellazulunk , mint
a rongybabák, mélyeket lélegzünk...
éneklem: Úszik a kácsa... (dal), kerekítő manó végig megy mindenkit megsimogat, ébredésnek
suttogva mindenki szintén elköszön Kerekítő manótól, integetnek neki és szépen halkan felülnek
közben.
14. MÓKAZÁRÁS:
Játékélmény átbeszélése, részvétel megköszönése.
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Ovimóka- Ősz

1. JÁTÉKBAHÍVOGATÓ:
Gyertek lányok/ fiúk játszani (dal)- szőnyegre ülünk
2. KÖSZÖNTÉS: szabadon v. ritmustapssal (ugy mint baba-mamán)
3. KŐKETÁNC- furulya, Kerekítő manó előcsalogatása, gyerekekenek ez dalfelismerős játék
"Melyik dalt fogom most furulyázni, ki ismeri fel?"
-közös Kőketánc éneklés Kerekítő manóval
4. KEREKÍTŐ MANÓ JELENETE:
"Mennyi levelet lefújt az őszi szél, megyek elsepregetek!", " Itt egy piros, itt meg egy barna.." Majd
sétálni indul az őszi természetbe: " De szép idő van sétálok egyet, gyűjtök néhány makkot,
gesztenyét és őszi falevelet,."
Én: "Kerekítő manó a kiskosaradat nehogy itthon felejtsd!"-kezébe nyomom a kosarat.
Énekel: Sétálunk, sétálunk... gyerekek is énekelnek vele
Kerekítő manó: " Juj, de szép gesztenyét találtam! Nini, itt meg egy makk..! -gyűjtöget, kosárba
rakja, gyerekek is segítenek neki. " No ,megtelt a kiskosár, lassan elindulok haza!" Hazafelé indulva
hapcizik. " Brrr, milyen hűvös lett!"
Én: " Gyere csak Kerekítő manó fújd ki az orrod!" Nem akar orrrot fújni, kicsit még győzködöm,
kifújja az orrát.
K.M: " Azt hiszem jobb lesz, ha bemegyek mielőtt jobban megfázom, sziasztok!!
5. ÚTRAKELÜNK:
"Mi is elmegyünk az őszi erdőbe, terméseket győjtögetni, de mielőtt elindulunk felöltözünk, nehogy
úgy járjunk mint, Kerekítő manó!, Mit vegyünk fel?"
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- ŐSZI öltözködés megbeszélése, gyerekek mondják milyen ruhadarabokat vegyünk fel, és
képzeletben magunkra is vesszük közben
SÉTA a vasútállomásra: körbe sétálunk a szőnyeg szélén: Sétálunk, sétálunk... dalra (3-4-szer)
VONATOZÁS: Segítsetek, megszakadok...(vonatsíppal jelzem az állomásokat, ott leguggolunk,
kiintegetünk)kb . 5-ször ismételjük
SÉTA az erdőben: Sétálunk, sétálunk...1-szer
6.TORNA:
-Hosszú az erdő…dal (körbeállunk a magasba összekapaszkodunk mint a fák és énekeljük a dalt)3-szor
-Fújja szél a fákat...(mutatjuk, reccs-re szőnyegen dobolunk a kezünkkel)-5-ször
-Pista bácsi fűrészel (párosával egymással szembefordulnak, egymás kezét fogva utánzó
mozdulatokkal)- 3-szor
7. ERNYŐS JÁTÉK:
- közösen ernyő lebegtetés: Fújja szél a fákat...
-labdatáncoltatás: Fújja a szél a leveleket- ének : Hej Dunáról fúj a szél...
-labdaszedés kosárba: Elvesztettem zsebkendőmet...dal
-ernyő alá bújás, először a lányok, majd a fiúk felváltva. Kukucs! Milyen állatok vannak alatta,
kiket rejt az őszi erdő? Emlékeztek, hogy Kerekítő manó meséjében, kik bújtak elő az erdőben? Csigák, igen! Ám azoknak az állatoknak, akikre most gondolok, nem ház van a hátukon hanem..!?
Találgatnak esetleg segítség: sündisznók, akik téli álomra szenderülnek. Most ti lesztek a
sünigyerekek! (Százérintő sünis versikéje (el is mutogatható, vagy Kerekítő manó sünis
gyerekverse is elhangozhat).
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8. TERMÉS VÁLOGATÁS kosárba- matematikai tartalom
Leülnek a szőnyegre, összegömbölyödnek, mint a sünik és álomba szenderülnek-közben éneklem :
Bel, bel, bel és míg ők pihennek és szétszórok a földön különféle terméseket, ( dió, gesztenye,
makk...stb.), faleveleket, majd kirakok kosarakat termésképpel felcímkézve.
FELADAT: Felébrednek és elmennek gyűtögetni, és kosárba tenni, amit gyűjtöttek (azonosítós,
válogatós játék)-végén közösen ellenőrizzük, hogy jól dolgoztak-e.
(míg gyűjtenek, ledobálok babzsákokat ezek lesznek a" patak kövei")
9. EGYENSÚLYOZÓ-LÉPEGETŐ( babzsákkal)
"A patakon kell átkelnünk, egészen a mesesarokig a köveken, úgy, hogy ne essünk bele a vízbe!"csak a babzsákokon lehet lépkedni
11. BABZSÁKTORNA:
"Változzunk sünikké! Szólok Kerekítő manónak, mert neki van varázspálcája és el tud varázsolni
benneteket"
Kerekítő manó jön, megkérem a varázslatra, varázsol: "Abrakadabra, kerekítő manó hatalma,
legyen minden kisgyerek sündisznócska!" Négykézlábra ereszkednek, sünik lesznek. Kerekítő
manó leül a polcra és onnan nézi őket, én csinálom a gyakorlatokat a gyerekekkel.
Minden "süni" kap egy "gombát"= babzsákot a hátára:
-négykézláb séta körbe babzsákkal a háton
-homorítunk, domborítunk hátunkkal a babzsákkal
-hason hintáztatjuk a babzsákot: Hinta, palinta-ének
-házas játék: babzsákok a földön, sünik szaladnak körbe, jelre mindenki keres magának egy házat
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12.SÉTÁLÓS:
Játék végén kerekítő manó visszavarázsolja őket, elköszönünk tőle és elindulunk haza, ahogy
jöttünk:
-séta, vonat, séta 1-szer
13. MÓKAZÁRÁS:
Játékélmény átbeszélése, részvétel megköszönése.

Emlékezzetek! Nyitottunk Nektek egy zárt Facebook csoportot, ahova
rendszeresen videókat fogok tölteni. Kerekítő manó, mondókák oviban,
bölcsiben címmel.
Köszönjük a figyelmet!
J. Kovács Judit programvezető info@kerekito.hu, tel: 062041778766

