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Kedves Szülők és Gyerekek! 

Remélem jól telt a múlt hetetek, a felkínált tevékenységekből tudtatok választani. Láttam a 

lányok közül többen magyar lány figurákat készítettetek, zászlókat festettetek. Köszönjük a 

képeket! Fiúk, jókat csatáztatok a papír kardokkal, sokat meneteltetek, készítettetek várat, 

csákót? Szívesen látnánk ezekről is fotókat. 

Erre a hétre lovas témát hoztam, mert előzőekben foglalkoztunk a lovagokkal, királynőkkel, 

most a huszárokkal és ezeknek mindnek volt, /van / lova. Készítettetek zokni lovat? Ha még 

nem, akkor a héten még megtehetitek. De más otthon található anyagból is csinálhattok./ 

Lejjebb találtok rá ötleteket./  

Célunk:  

- A lovak alaposabb megismerése /testrészek, gondozásuk, mozgásuk, fajtáik, stb./.  

- A gyerekek képességeinek fejlesztése játékos tevékenységeken keresztül.  

- A közös játékokkal a szülő-gyerek kapcsolat erősítése. 

Tevékenységek 

JÁTÉKOK: 

Építőkockából, duplóból, papírgurigából, kartondobozból csinálhattok karámokat, istállót.  

 Szabad lovacskázás. 

 Lovarda építés, majd játék a lovarda állataival. 

 Lovas képkirakó:  Ha nincs ilyened otthon, készíthettek netről nyomtatott vagy rajzolt 

képből, kartonra ragasztott lovas szalvétából is.  

https://hu.pinterest.com/pin/319614904782641082/ 

 

  

Ajánlott témánk: „Aki vitéz 

fel a lóra!” 

Lovak 
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 Lovas társasjáték:  Ezt szintén elkészíthetitek magatok. Nem kell hozzá más csak 

karton, színespapírok vagy festék, dobókocka, bábuk. Kijelölitek a rajt és a célt helyét, 

majd felrajzoljátok a kettő között a mezőket. Kitaláljátok hol lehet újra dobni, hátra 

lépni, kimaradni stb. Saját rajzokkal színesíthetitek a táblát. Parafadugóból lovas 

bábukat is csinálhattok. Jó szórakozást! 

 Lovastorna széken, támla nélküli ülőkén, kis széken. 

Fejlesztési terület: képzelet, finommotorika, mozgáskordináció, türelem, kitartás, 

megfigyelőképesség, problémamegoldó képesség, önbizalom, gondolkodás, 

 

 

A külső világ tevékeny megismerése:  

Környezeti tartalom  

Ha van otthon lovas könyvetek vegyétek elő és nézegessétek meg milyen testrészei vannak a 

lónak, hol élnek, mivel táplálkoznak, hogyan hívják a különböző nemű lovakat, a kicsinyüket, 

mire használták régen őket és mire most, milyen fajtáik vannak. 

Ha nincs ilyen könyvetek az interneten keressetek képeket. Én ezeket ajánlom: 

 
http://horsebaba.gportal.hu/gindex.php?pg=23351606 

https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3 

Rövid videók: 

https://www.youtube.com/watch?v=jsrqkpLudqQ&ab_channel=ECHOTVOFFICIAL 

https://www.youtube.com/watch?v=iZuJfX7D4EM&ab_channel=Kertipony 

https://www.youtube.com/watch?v=hZrp3MvYp1M&ab_channel=Agr%C3%A1rszakiskolai

H%C3%A1l%C3%B3zat 

http://horsebaba.gportal.hu/gindex.php?pg=23351606
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3
https://www.youtube.com/watch?v=jsrqkpLudqQ&ab_channel=ECHOTVOFFICIAL
https://www.youtube.com/watch?v=iZuJfX7D4EM&ab_channel=Kertipony
https://www.youtube.com/watch?v=hZrp3MvYp1M&ab_channel=Agr%C3%A1rszakiskolaiH%C3%A1l%C3%B3zat
https://www.youtube.com/watch?v=hZrp3MvYp1M&ab_channel=Agr%C3%A1rszakiskolaiH%C3%A1l%C3%B3zat
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https://www.youtube.com/watch?v=W1LZV_TKZ2s&ab_channel=IstvanPono 

Játék: 

- Mire gondoltam? Egyikőtök gondol valamire, ami a lovakkal kapcsolatos pld. a lovak 

testrészét vagy a velük kapcsolatos tárgyat, növényt stb. Majd körül írja, más szavakkal fejezi 

ki. A másik személynek ki kell találni mire gondol a másik. 

- Mi van a kezemben? Ebben a játékban kártyákra van rajzolva vagy nyomtatva a lovakkal 

kapcsolatos dolgok/ nyereg, patkó, sörény, stb/ Egy valaki húz a kártyákból és ezt próbálja 

körülírni. 

Fejlesztési terület: : általános ismeretek bővítése, megfigyelőképesség, figyelem, 

gondolkodás, ok-okozati összefüggések felismerése, aktív-passzív szókincs bővítése, türelem, 

beszédmegértő képesség, 

Matematikai tartalom 

Lovardás játék közben a lovak és a többi állat számlálása, összehasonlítása színük, 

nagyságuk szerint. Hasonlóságok és különbségek keresése, megfogalmazása. Nagyság szerinti 

sorbarendezés. Bontások: pld. 5 lóból, ha 3 a mezőre ment, mennyi maradt a tanyán? 6 répát 

hogyan tudsz elosztani 3 ló között? stb. 

Az építés közben az elemek összehasonlítása, összemérése. Istálló megtervezése, hogy 

beférjenek a lovak. Kisebb-nagyobb, magasabb-alacsonyabb, szélesebb-keskenyebb relációk 

megtapasztalása és szavak gyakorlása. 

Társasjátékozás közben: számlálás, dobó kockán a pöttyök mennyiségének felismerése 

ránézés alapján, sorszámnevek gyakorlása. 

Mi változott meg? /Az állatokat, építő elemeket elhelyezetitek valamilyen formában, majd 

egyikőtök becsukja a szemét, míg a másik megváltoztat valamit. A szem kinyitása után ki kell 

találni mi változott meg. Megfigyelő képesség, relációs szavak gyakorlása. 

Lovacskázás közben téri tájékozódás fejlesztése./ előre-hátra, jobbra-balra,stb./ 

Egy két feladatlap. 

 

https://hu.pinterest.com/pin/519884350742355943/ 

https://www.youtube.com/watch?v=W1LZV_TKZ2s&ab_channel=IstvanPono
https://hu.pinterest.com/pin/519884350742355943/
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https://hu.pinterest.com/pin/519884350742355942/ 

https://hu.pinterest.com/pin/519884350742355969/ 

Fejlesztési terület: megfigyelő képesség, emlékezet, figyelem, mennyiség és számnév 

összekapcsolása, számlálás képessége, taktilis érzék, alak és formalátás, kitartás. 

 

Verselés, mesélés  

Ugyanazt a mesét többször is elmesélheted. A nagyobbak maguk is kitalálhatnak történeteket, 

meséket, de megpróbálkozhatnak az általad olvasott mese elmondásával is. Örülnék, ha 

megírnátok, nektek melyik mese volt a kedvencetek.  

Mese  

A szegény ember szőlője 

Volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak három 

fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. 

No, hanem őriztette a szőlőjét, akárcsak a szeme fényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, s 

istrázsálták éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, s elkezdett 

falatozni.  

Amint ott falatoznék, elejébe ugrik egy béka, s kéri a legényt: 

 - Adj egy falás kenyeret, te legény, már két hete, hogy egy falatot sem ettem!  

- Majd holnapután, vaskedden - mondotta a legény, s elkergette a békát.  

A béka elment szó nélkül, de a legény csakhamar elaludott, s mikor felébredett, a szőlő úgy 

meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében.  

Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a 

béka kenyeret, de a békát ez a legény is elkergette, még jól meg is dobta egy kővel. Azután 

lefeküdt, elaludott, s mire felkelt, fele sem volt meg a szőlőnek.  

Hej, zsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek, elkergette 

az apjuk. Egyebük sincs annál a kicsi szőlőnél, s arra sem tudtak vigyázni!  

Mondotta a legkisebb legény:  

- Ne búsuljon, édesapám! Ami maradt, az meg is marad, azt én megőrzöm.  

Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő a béka, kenyeret kér tőle is.  

- Adok én jó szívvel, hogyne adnék.  

Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette.  

- Egyél, szegény béka, te is Isten teremtése vagy. 

https://hu.pinterest.com/pin/519884350742355942/
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 - No, te fiú - mondotta a béka -, jótétel helyébe jót várj. Nesze, adok neked egy rézvesszőt, egy 

ezüstvesszőt meg egy aranyvesszőt. Majd az éjen eljön három paripa, egy rézszőrű, egy 

ezüstszőrű meg egy aranyszőrű, hogy összerugdossák a szőlődet, de te csak suhints rájuk külön-

külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszeriben megszelídülnek. Aztán meglátod, hogy sok 

hasznukat veszed az életben. 

 Úgy tett, ahogy a béka mondotta. Eljött éjjel a három paripa, berontottak a szőlőbe, nyerítettek, 

rúgtak-kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott 

kézzel, rájuk suhintott magyarosan, s hát abban a pillanatban úgy megszelídültek, úgy állottak 

előtte, mint három bárány. 

 - Ne bánts minket! - mondották a paripák. 

 - Ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, s nálad leszünk.  

Azzal a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De semmit sem szólt sem az apjának, sem 

a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csudálkoztak, hogy mi tenger szőlő lett, hogy 

az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszüretelni. 

 Na, telt-múlt az idő, egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állíttatott a 

templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, s kihirdettette az egész 

országban, hogy annak adja a leányát, aki a lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál 

tetejéről lekapja az arany rozmaringot.  

Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még félig sem tudtak felugratni. 

Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény rézszőrű paripán. Fején volt 

rézsisak, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta a lovát, egy ugrással lekapta a 

rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát bezzeg hogy a szegény ember 

legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájában ment 

haza, s mikor az apja meg a testvére hazakerült - mert azok is oda voltak csudalátni -, ott 

heverészett a kuckóban.  

Mondják a bátyjai, hogy ők mi mindent láttak, s mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a 

legény:  

- Jobban láttam én azt, mint ti. 

 - Ugyan honnét láttad volna jobban? - kérdezték a bátyjai. 

 - Hát fölállottam a kerítésre, s onnét.  

A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, s hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést 

elbontották.  

Következő vasárnap még magasabb fenyőszálra egy aranyalmát tétetett a király. Most is 

próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem, mikor nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött 

ezüstszőrű paripán egy vitéz, akinek ezüstsisak volt az arcán. Ez egy ugrással lekapta az 

aranyalmát, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Mire a szegény ember s a két idősebb 

fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy 

mit láttak. Bezzeg olyat a kuckóból nem lehet látni!  
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- Ó, én jobban láttam, mint ti - mondotta a legény. 

 - Ugyan honnét láttad?  

- Felmásztam az ól tetejére, s onnét láttam.  

A legények nagy mérgükben szétszedték az ól tetejét is, hogy az öccsük többet ne lásson onnét. 

Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszálra arany selyemkendőt tűzetett fel a király. Bezzeg 

hogy ezt is a szegény legény kapta le. De most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán 

volt, s aranysisak fedte az arcát. Beszélik otthon a legények nagy dicsekedve, hogy mi csudát 

láttak. 

 - Jobban láttam azt én - mondotta a legény.  

- Ugyan honnét láttad? - Honnét? A ház tetejéről.  

Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a ház fedelét is. Aközben a 

király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, 

az aranyalmát s arany selyemkendőt. Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki. Akkor a király 

odahívatta az udvarába, ami valamirevaló legény csak van az országában. Azok közt sem volt 

az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos 

ruhában. Kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, a lova kantárjába az arany selyemkendő, s 

egyik kezében tartotta az aranyalmát. Na, csakhogy eljött. Örült a király, de még jobban a 

királykisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, s a király a legénynek adta egész 

országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak. 

Ezt a mesét meg tudjátok nézni Magyar népmesék sorozatban is. De kérlek először a ti 

olvassátok el a gyerekeknek. 

https://www.youtube.com/watch?v=NkpZSw6e6TI&ab_channel=KecskemetfilmKids 

 

Döbrentey P.: Aranysörény 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer a lóistállóban három csikó: egy almásderes, egy fakó, 

meg egy pejkó. 

Mindhárman a legelőn nőttek, ügyesedtek, esztendőre három szép csődörré cseperedtek. 

Az első kettő betanult hátaslónak. Az első, az almásderes, hamarosan úgy futott a lovasával, 

mint a sebes szél. A második, a fakó, akkorákat ugrott a hátasával, mint a nagykapu. Büszkék 

is voltak a tudományukra! 

Csak a pejkó nem akart megkomolyodni. Egyre a mezőn kergetőzött három játszótársával: a 

kóbor kutyával, a barátlepkével meg a vándor vadkacsával. 

– Mikor nő már be a te fejed lágya is?! – dorgálta az almásderes. 

– Végy példát rólunk! Tanulj te is! – intette a fakó. 

Ám a pejkó csak a mezőn múlatta az időt: 

– Nem hagyom itt a barátaimat! – rázta a sörényét. – Engem ők tanítanak! 

– Szép kis tanítók, nyi–ha–ha–ha! – hahotázott az almásderes meg a fakó. 

– Egy kóbor kutya! Egy barátlepke! Egy vándor vadkacsa! Nyi–ha–ha–ha! – és nem 



7 
 

foglalkoztak többet a pejkóval. 

Egy nap új kanca érkezett az istállóba. Karcsú volt a lába, kecses a nyaka, aranyszín a 

sörénye. A három csődörnek nagyot dobbant a szíve. Mindhárman úgy érezték, hogy csakis 

Aranysörény lehet az életük párja. 

– Ha meglátja, hogy milyen gyorsan tudok futni, úgyis én kellek neki! – gondolta az 

almásderes. 

– Ha meglátja, milyen nagyot tudok ugrani, úgyis én kellek neki! – gondolta a fakó. 

– Ha engem választ, boldoggá teszem őt! – sóhajtotta a pejkó. 

Aranysörény kitalálta a három csődör gondolatát, mert kihirdette az istállóban, hogy ahhoz 

megy feleségül, aki megfejti a furfangos verset: 

Holló repül át a Dunán, 

kutya ül a farkán, 

halott fekszik hátán, 

hordó van az oldalán. 

– Ez is valami?! – gondolta az almásderes. Futott kettőt, hogy Aranysörény ráismerjen, aztán 

megállt a kanca előtt: 

– Halld a megfejtést, Aranysörény! Egy holló átrepüli a Dunát. A farkán ül egy kutya, a hátán 

fekszik egy halott, az oldalán hordó lóg. Légy a feleségem! 

Ám Aranysörény csak a fejét ingatta: 

– Nem ez a megfejtés, almásderes! 

– Na, majd én! – lépett elő a fakó. Ugrott kettőt, hogy Aranysörény ráismerjen, aztán megállt 

a kanca előtt: 

– Íme a megfejtés, Aranysörény! Egy holló átrepüli a Dunát. A farkán ül egy kutya, a kutya 

hátán fekszik egy halott, s annak az oldalán lóg egy hordó. És most légy a feleségem! 

Ám Aranysörény újból a fejét ingatta: 

– Nem jó a megfejtés, fakó! – és körülnézett, hogy hol a harmadik csődör. 

A pejkó azonban messze járt, éppen barátait szólongatta a mezőn: 

– Kóbor kutya! Barátlepke! Vándor vadkacsa! 

Futva, suhanva érkezett mind a három. A pejkó elmondta nekik Aranysörény furfangos versét. 

Arra a kutya is, a lepke is meg a kacsa is válaszolt valamit. Hogy mit mondtak, mit nem, azt 

nem tudom, mert suttogva mondták. Annyi bizonyos, hogy a pejkó szempillantás múlva 

megállt Aranysörény előtt: 

– Itt hozom a megfejtést, Aranysörény! A versednek mind a négy sora egy-egy igazságot állít: 

Holló repül át a Dunán – igazság, mert a holló átrepüli a Dunát. 

Kutya ül a farkán – igazság, mert a kutya mindig a saját farkára ül le. 

Halott fekszik hátán – ez is igazság, mert a halottat mindig hátán fektetik a koporsóba. 

Hordó van az oldalán – ez is igazság, mert a boroshordót mindig az oldalára fektetik, s nem a 

tetejére állítva tartják benne a bort. 

Ez a megfejtésem, Aranysörény! És most, ha te is úgy akarod, légy a párom! 

– Jó a megfejtésed, pejkó! – bólintott mosolyogva Aranysörény. – Jó tanítóid voltak! Ismered 

az életet, így hát én is rád merem bízni az én életemet. A párod leszek! 

Még aznap egymásé lettek, s attól fogva, mind a mai napig, együtt élnek. A kóbor kutyát, a 

barátlepkét meg a vándor vadkacsát gyakran felkeresik a mezőn, s olyankor együtt 

kergetőznek. Ha arra jártok, keressétek meg őket! 
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Aranyszóló pintyőke 

Hol volt, hol nem volt, hetedhét ország ellen volt, az Óperenciás-tengeren is túl, de az 

öreganyám házán is túl volt, élt a világon egy király. Annak volt három fia. Már nagyon öreg 

volt, a szemét úgy kellett vasvillával feltámasztani. 

Azt mondja egyszer a fiainak: – Fiaim, ha ti a fiatalságnak meg a halálnak vizéből tudnátok 

nekem hozni, s megkerítenétek az aranyszóló pintyőkét, megfelezném veletek a 

birodalmamat. 

Több sem kellett a három királyfinak. Ment, nyergelt egyszerre mind a három. A két öregebb 

szép paripára, a legkisebb egy csúnya szürke lóra. Mikor a nagyobbak a kicsit meglátták, 

elkezdték csúfolni, hogy ilyen amolyan, hogy mer elindulni azon a gebén. De rájuk se hajlott 

a királyfi, ment ő is az orra után. Ment, ment, mendegélt hetedhét ország ellen. 

A bátyjai csalták, hogy menjen arra, amerre ők, de hogy még jóformán el sem indultak, s már 

kicsúfolták, ment inkább csak magában. 

Utjában egy rossz kunyhót talált, abban lakott egy öregasszony. 

– Adjon isten jó reggelt, öreganyám! – köszönt a királyfi. 

– Adjon isten, kedves fiam! Mi járatban vagy? 

Hát elmondta sorra, hogy mi végett vette a nyakába a világot. 

Azt mondja az öregasszony: – Én nem tudok semmit, de eredj, az erdőn túlnan lakik egy 

másik öregasszony, az majd tud valamit mondani. 

Azzal elévesz egy korsót, a kezibe nyomja a királyfinak. – Kedves fiam, ha jössz visszafelé, 

merítsd meg nekem ezt a korsót az élet vizével, s hozd be. Jótét helyébe jót várj! 

A királyfi ment tovább. Az erdőn túl csakugyan megtalálta a másik öregasszonyt, de az is 

annyit értett az ő dolgához, mint a tyúk az ábécéhez, az is csak a korsót nyomogatta a kezébe. 

De elmondta, hogy oda nem messzire lakik egy még őnála is öregebb asszony, menjen ahhoz, 

avval jól jár. Elment, rá is talált arra a vénasszonyra is. Vénebb volt már az országútnál. 

Beköszön a királyfi: – Adjon isten jó napot, öreganyám! – Adjon isten, kedves fiam! – 

mondta volna az öregasszony, ha tudta volna, de csak úgy dödögte. 

– Hát mi járatban vagy? Elmondta a királyfi töviről hegyire, hogy ő a fiatalságnak meg a 

halálnak a vizéből akar hozni, s megszerezné az aranyszóló pintyőkét is, ha lehet, mert az apja 

úgy kívánja. De magától nem sokra menne, hát kéri az ő tanácsát. 
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Azt mondja neki az öregasszony: – Nagy fába vágtad a fejszét, kedves fiam! De próbáld meg, 

hátha sikered lesz. Ahogy innen elindulsz, érsz egy nagy erdőbe. Annak a közepén találsz egy 

aranyvárat, egy ablaka mindig nyitva van. Ott kösd fel a lovad farkát, hogy egy szál se 

maradjon el, s ugrass be az ablakon. Mindjárt ott találod Tündérszép Ilonát, de meg ne 

csókold valahogy mert akkor véged, hanem szakítsd ki egy hajszálát, ezzel kösd be az 

aranyszóló pintyőke száját, ott találod mindjárt Tündérszép Ilona mellett a kalitkában. 

Balról folyik a fiatalságnak, jobbról a halálnak a vize korsaidat merítsd meg, avval gyere, de 

vigyázz, hogy a lovad farka fel legyen kötve, mert nagy baj lesz, ha észrevesznek. Nesze ez a 

kefe meg ez a tojás, meg ez a törülköző, ha bajba kerülnél, ezekkel kisegítheted magadat. 

Azzal a harmadik öregasszony is elévett egy korsót, odaadta a királyfinak a kefével, tojással 

meg törülközővel együtt. A királyfi pedig elindult. Nemsokára el is ért az erdő közepébe, az 

aranyvárhoz. Éppen dél volt, sütött a nap, a királyfi majd megvakult a nagy fényességtől. 

Az aranyvárra rásütött a nap, az volt az a nagy fényesség. Leugrott hát a lóról, első dolga volt 

a ló farkát felkötni, azzal újra felült, s beugratott a nyitott ablakon. Ott meg eltátotta szemét-

száját, mert olyant még életében nem látott. Egy székben ült Tündérszép Ilona. Annál szebbet 

még tán pingálni se lehetne, mellette egy kalitkában egy aranyszóló pintyőke. 

A királyfi már odahajolt a Tündérszép Ilona arcához, hogy megcsókolja, de akkor eszébe 

jutott az öregasszony mondása. Kihúzott a Tündérszép Ilona fejéből egy aranyhajszálat, 

bekötötte az aranyszóló pintyőke száját. Azután merített a fiatalság és a halál vizéből, ahány 

korsót hozott, mind belemerítette, a kalitkát feltette a nyeregbe az aranyszóló pintyőkével 

együtt, s azzal irdóc! ment ki az ablakon. Igen ám, de elfelejtette a lova farkát újfent 

megkötni, egy szál kicsüngött belőle; a várhoz ért, s az a száltól olyant zendült, hogy a 

tündérek mind felébredtek a zendülésre. 

Mindjárt tudták, hogy ott járt valaki. És ahányan csak voltak, mindnyájan utána a királyfinak! 

Már majdnem elérték, amikor elhajította a kefét, amelyet az öregasszony adott. Mindjárt egy 

nagy erdő lett belőle. No, meg voltak akadva a tündérek, mert ha gátat vetnek eléjük, nem 

repülhetnek át rajta, át kellett az erdőn törniük magukat. 

Azalatt pedig a királyfi jó messzire haladt. De a tündéreknek nem sok kell, ha egyszer a 

szárnyukat használhatják. Ahogy az erdőből kiértek, mindjárt nyomában voltak újra az 

aranyszóló pintyőkének. Már nagyon égett a ló talpa alatt a föld, mikor a királyfi elhajította a 

tojást. Abból rögtön nagy hegy lett. A tündéreknek át kellett gyalogolniuk rajta, ha az 

aranyszóló pintyőkét még egyszer látni akarták. A királyfi, amikor harmadszor is a sarkában 

látta őket, eldobta a törülközőt, abból tenger lett, olyan, hogy még a tündérek sem tudták 

átlábolni. 

Nemsokára útjába esett az öregasszony kunyhója, akitől a tanácsot kapta. Vitt neki egy korsó 

fiatalságvizet. Azután sorba elment a másik két öregasszonyhoz is a korsóval. Most már jó 

volna minden, megvan az aranyszóló pintyőke is, a fiatalságnak meg a halálnak vize is, de 

ezzel nem lett vége a bajnak. 

Hazamenet a királyfi találkozott testvéreivel, azok semmi haszon nélkül jártak. Mikor 

meglátták, hogy ott a két korsó az öccsük nyakában, a kezében meg a kalitka az aranyszóló 
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pintyőkével, kapták magukat, elvették tőle. Õrá meg ráparancsoltak, hogy öltözzék fel 

béresnek, álljon be az apjához kocsisnak, s az egészről ne szóljon senkinek semmit, különben 

megölik. A királyfi, mit volt mit tennie, úgy tett, ahogy a bátyjai mondták, megígérte, hogy 

nem szól semmit. Avval mentek hazafelé. Otthon megörült az öreg király, hogy az ő két 

legnagyobb fia milyen derék ember. 

Mindjárt odaadta nekik birodalmának felét. A legkisebb fiát meg, aki béresnek volt öltözve, 

megfogadta kocsisának. Így éltek. A két királyfi uraskodott, jómódban volt, a legkisebb lovat 

vakart meg szántott. Egyszer, ahogy felébrednek, látják, hogy éjszaka a palota előtt támadt 

egy aranyhíd, szép, gyönyörű aranyhíd, a közepén áll Tündérszép Ilona, s azt kiabálja: – 

Király, király, öreg király, küldd ki azt a fiadat, aki engem a váramban megrabolt. A két fiú 

csodálkozott, hogy ki lehet az, mi járatban van. Kimegy a legöregebb, lóra ül ő is, mint ahogy 

Tündérszép Ilona jött, s kiáll a hídra. Azt kérdezi tőle Tündérszép Ilona: – Királyfi, mondd 

meg nekem, jobb vagy bal oldalamon folyik-e a halál vize! Az meg se tudott mukkanni. – Ha 

nem tudod, küldd ki az öcsédet, hátha az meg tudja mondani! 

Kimegy a második királyfi. Tündérszép Ilona attól is megkérdezi a halál vizét, de annak a 

felelete se ért egy petákot. Azt mondja akkor Tündérszép Ilona: – Király, király, öreg király, 

ha házadból senki sem tudja megmondani amit én kérdezek, háborút indítok ellened! 

Akkor a királyhoz bement a kocsis, azt mondja neki: – Felséges királyom! 

Grácia fejemnek, engedd meg, hogy az aranyhídra mehessek, hátha én meg tudnálak menteni 

a háborútól. 

A király kapva kapott rajta: – Eredj, no! De okosan beszélj! Felhajította magát egy lóra a 

legkisebb királyfi, vágtatott egyenest a hídra, Tündérszép Ilona elé. 

Kérdezi tőle is Tündérszép Ilona: – Mondd meg nekem, királyfi, jobb vagy bal oldalamon 

folyik-e a halál vize? – Balról a fiatalság, jobbról a halál vize – feleli a kocsisnak öltözött 

királyfi. 

– Ez jól van-mondta Tündérszép Ilona. – Hát az aranyszóló pintyőkével mi történt? 

– A fejedből kivettem egy aranyszálat, avval kötöttem be a száját, s úgy hoztam el kalitkástól 

együtt. Az öreg király meg a két fia odabenn csak nézték, a két királyfi különösen. Tudták, 

hogy most már vége a pünkösdi királyságnak. 

Azt kérdezi még ott kinn a legkisebbtől Tündérszép Ilona: – Hát én ki vagyok? – Te 

Tündérszép Ilona vagy! A te váradból hoztam én a fiatalság meg a halál vizét, meg az 

aranyszóló kis pintyőkét. 

– No, ha az én vagyok, te meg szívem szép szerelme vagy, ásó-kapa válasszon el egymástól. 

Összeölelkeztek, összecsókolóztak, bementek a királyi palotába. A két legidősebb királyfinak 

már akkor csak hideg nyoma volt otthon, elbujdostak, ki tudja, hová. 

Az öreg király a fiatal párnak adta egész birodalmát, azok pedig megesküdtek, lagzit csaptak, 

hetedhét országra szólót, még most is élnek, hogyha meg nem haltak. 

Itt meg is hallgathatjátok: 
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https://www.youtube.com/watch?v=jNHqg6irjLM&ab_channel=CsupaCsodaBirodalomN%C

3%A9pmesePontazMMK-ban 

Vers 

Pintér Zoltán :Vágtass 
 

Vágtass, vágtass sebesen 

Repíts át a kék egen, 

Sörényedbe kapaszkodva 

Ráugrunk a csillagokra. 

 

Weöres Sándor: Paripám csodaszép pejkó 

Paripám csodaszép pejkó, 

ide lép, oda lép, hejhó! 

Hegyen át, vizen át vágtat, 

nem adom, ha igérsz százat. 

 

Amikor paripám ballag, 

odanéz valahány csillag. 

Amikor paripám táncol, 

odanéz a nap is százszor. 

 

Vágtat a gazda  
Vágtat a gazda a vasderesen,  

bumsztata, bumsztata bumm!  

Lánya mögötte feszít begyesen,  

bumsztata, bumsztata bumm!  

Varjú kiált s lepotyog valahány,  

bumsztata, bumsztata bumm!  

Lába-kezét töri ló, papa, lány,  

bumsztata bumsztata bumm!  

Röppen a varjú, kacag komiszan:  

bumsztata, bumsztata bumm!  

“Holnap is erre jöhetnek, uram!”  

bumsztata, bumsztata bumm!  Angol népköltés 

Érdemes meghallgatni az Alma együttes előadásában. 

https://www.youtube.com/watch?v=LaJy5C0YEhk&ab_channel=Almaegy%C3%BCttes-

Topic 

Mondóka 

    Így lovagolnak a hölgyek,                                  / lassan megyünk/ 

    Az urak gyorsabban mennek,                         / gyorsabban/ 

    A parasztok így döcögnek,                             / döcögősen, kicsit dülöngélve/ 

    A huszárok így repülnek                                /lassú futás/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jNHqg6irjLM&ab_channel=CsupaCsodaBirodalomN%C3%A9pmesePontazMMK-ban
https://www.youtube.com/watch?v=jNHqg6irjLM&ab_channel=CsupaCsodaBirodalomN%C3%A9pmesePontazMMK-ban
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    Hipp-hopp,hipp-hopp. 

 

Nyelv ügyesítő gyakorlat: Csettegtetés a nyelvvel lassan, gyorsan. 

Trapp-trapp-trapp, lovam trappolgat. 

Trapp-trapp-trapp, lovam trappolgat. 

Hegyen, völgyön, alagúton 

nem tévedünk el az úton. 

Trapp-trapp-trapp, lovam trappolgat. 

Lovas tanyán élő állatok hangjának utánzása. 

Szókincs bővítés: Szinonima szavak/ rokon értelmű/ keresése a lóra. 

Fejlesztési terület: hallási figyelem, emlékezet, ritmusérzék, beszédértés, szókincs bővítés, 

gondolkodás, kifejezőkészség, , belső képalkotási készség, érzelmi intelligencia, 

 

Ének, zene  

Mondóka 

Ezt galoppozás közben is lehet mondogatni: 

    Gyí,te fakó,gyí te szürke, 

    gyí, két lovam fussatok, 

    gyorsan, gyorsan a faluba, 

   ott kaptok, majd abrakot.  

Dal 

Fut, szalad a pejkó 

Fut, szalad a pejkó, kergeti a Ferkó, 

ne kergesd, te, Ferkó, elszalad a pejkó! 

https://www.youtube.com/watch?v=n2-xyskZT7w&ab_channel=OviTeve 

Hipp, hopp, huss, 
Te paripa, fuss! 

Ide, oda, meg amoda, 

kicsi pata, mesecsoda, 

tönkre sose juss, 

te paripa fuss! 

https://www.youtube.com/watch?v=w_kKaV6gHrE&ab_channel=egrigyerekkonyvtar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n2-xyskZT7w&ab_channel=OviTeve
https://www.youtube.com/watch?v=w_kKaV6gHrE&ab_channel=egrigyerekkonyvtar
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http://www.gyerekdal.hu/dal/hivjad-a-hivjad-a 

Rugózzatok, lépegessetek, tapsoljatok a dalokhoz egyenletesen, majd ritmusra is. Találjatok 

ki hozzájuk mozdulatokat! 

 

Ezen az oldalon nagyon vidám lovas dalokat és feladatokat találtok: 

https://www.sutori.com/story/a-lovamnak-het-hatarba--HhoBQ4h7ZbHFMC6QtFv955Ku 

 

Fejlesztési terület: ritmusérzék, éneklési készség, hallási emlékezet, szókincs bővítés, zenei 

hallás, zenei ízlés formálása, figyelem, 

 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Lovacskázáshoz sokféle anyagból készíthettek paripát. A múlt héten zokniból mutattunk 

példát, de lehet palackból, kartonból, úszó rúdból is csinálni. 

https://hu.pinterest.com/pin/519884350737752322/ 

https://hu.pinterest.com/pin/492649947842648/ 

https://hu.pinterest.com/pin/70437471612924/ 

   

Ha nincs otthon lovatok a játékhoz, ne keseredjetek el, tudtok készíteni. 

http://www.gyerekdal.hu/dal/hivjad-a-hivjad-a
https://www.sutori.com/story/a-lovamnak-het-hatarba--HhoBQ4h7ZbHFMC6QtFv955Ku
https://hu.pinterest.com/pin/519884350737752322/
https://hu.pinterest.com/pin/492649947842648/
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https://hu.pinterest.com/pin/519884350721506346/ 

https://hu.pinterest.com/pin/519884350721506259/ 

Ötlet ügyes anyukáknak, nagymamáknak. 

  

https://hu.pinterest.com/pin/519884350733318015/ 

https://hu.pinterest.com/pekarnm/zokni-figur%C3%A1k/ 

A nagyobbak rajzolják le a kedvenc meséjük kedvenc részét. Készíthettek lovas könyvet, 

amibe ragaszthattok lovas képeket, de rajzolhattok is bele lovakat, lovas eszközöket stb. 

Gyurmából is készíthettek lovakat, patkót. Ha igazi tésztából csináljátok, ki is süthetitek.  

 

 

 

https://hu.pinterest.com/pin/519884350721506346/
https://hu.pinterest.com/pin/519884350721506259/
https://hu.pinterest.com/pin/519884350733318015/
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 Egy kis segítség a ló rajzolásához. 

 

A kisebbeknek vágjatok ki ló formát, amit kifesthetnek és amire fonallal sörényt 

ragaszthatnak. 

  

Színezők: 

https://www.doverpublications.com/zb/samples/802124/sample8d.html 

https://www.doverpublications.com/zb/samples/802124/sample8a.html 

http://www.mandala-4free.de/en/en-Mandalas-horses.htm 

https://www.mandala-bilder.de/mandala-pferde.html 

https://www.doverpublications.com/zb/samples/802124/sample8d.html
https://www.doverpublications.com/zb/samples/802124/sample8a.html
http://www.mandala-4free.de/en/en-Mandalas-horses.htm


16 
 

https://hu.pinterest.com/pin/519884350742355974/ 

Fejlesztési terület: finommotorika, szem-kéz koordináció, türelem, figyelem, kreativitás, 

kinesztétikus érzék, esztétikai érzék, vizuális észlelés, önbizalom, önértékelés, környezeti 

nevelés az anyagok újrahasznosításával, 

 

Mozgás 

Ha tehetitek minden nap menjetek ki a szabad levegőre játszani. 

Lovacskázás: séta, galopp, vágta egyedül vagy párosan. Akadályok kerülgetése 

hullámvonalban, különböző magasságú akadályok átlépése, átugrása. 

Csikórugdalózás: Tegyétek le a tenyereteket a földre és a lábaitokkal felváltva rúgjatok hátra 

a levegőbe. 

Ágaskodó lovak: Térdeljetek le, és a kezeiteket felváltva emelgessétek! 

Egy kis lovas torna: 

Üljetek egy székre vagy egy támla nélküli ülőkére, kis székre lovagló ülésbe. 

Húzzátok ki magatokat, kezeiteket tegyétek a térdetekre és lassan nézzetek a jobb, majd a bal 

vállatokra. Ezt ismételjétek meg 5x mind a két oldalra. 

Karjaitokat lógassátok a testetek mellett. Húzzátok fel a jobb, majd a bal vállatokat felváltva 

5x. Utána párosan 5x. 

Körözzetek előre, majd hátra 5x a jobb, majd a bal karotokkal. Páros karokkal is előre-hátra, 

majd malomkörzés előre-hátra. 

Fogjátok meg a vállaitokat, húzzátok ki magatokat és forduljatok lassan jobbra, majd balra 5x. 

Nyújtsátok ki a lábaitokat, karjaitokat emeljétek magastartásba és a jobb kezetekkel érintsétek 

meg a bal, vagyis az ellentétes oldalon lévő térdeteket vagy ha megy a lábszáratokat, bokátokat. 
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Vigyázzatok le ne essetek! Gyertek vissza kiindulóhelyzetbe, majd ellentétes oldalra is 

hajoljatok és a bal kezetekkel érintsétek meg a jobb térdeteket vagy bokátokat.5x 

Támaszkodjatok meg a kezeitekkel a hátatok mögött a széken és mozgassátok a lábatokat 

felváltva föl és le.5x 

Próbáljátok meg egyszerre is megemelni a lábaitokat.5x 

Ugyanúgy támaszkodjatok a kezeitekkel a hátatok mögött, lábaitok nyújtva, majd húzzátok a 

térdeiteket felváltva magatok fele. 5x 

Páros lábbal is végezzétek el.5x 

Hasaljatok a székre, karjaitokat tegyétek magastartásba és emelgessétek a kezeteket lábatokat  

egyszerre felfele.5x 

Próbáljátok meg ellentétes kar és láb emeléssel is.5x-5x 

Remélem jól esett! Egészségetekre! Ügyesek voltatok.  

 

Fejlesztési terület: erőnlét, állóképesség, gyorsaság, ügyesség, mozgáskoordináció, figyelem, 

kitartás, téri tájékozódás, beszédértés, hallási figyelem, testséma, 

Szép hetet kívánok nektek! Jó lovacskázást! 

 


