
Ajánlott témánk: „Aki vitéz fel a lóra!” 

A PROJEKT CÉLJA: 
Nemzeti ünnepünkhöz való pozitív viszonyulás fejlesztése
Ismerkedés a nemzeti jelképekkel, ráhangolódás az ünnepre
A nemzeti identitástudat és a hazaszeretet csíráinak élesztgetése
Erkölcsi, közösségi érzelmek fejlesztése az együtt tevékenykedések folyamán 
 

GYŰJTHETTEK: 
Magyarországról, várakról, huszárokról szóló könyveket
Nemzeti jelképekről fotókat (könyvek, újságok, internet) illetve tárgyakat (zászló, címer 
(pénzérmék, bankjegyek), kokárda)

JÁTÉKOK:

Szabad játékok a gyermek fantáziája alapján:

• Szabad lovacskázás
• Katonásdi
• Katonakórház plüssállatokkal
• Huszár vagyok (készíthettek hozzá csákót, kardot, dobot)
• Várépítés, várostrom

Közös játékok:

• Huszár- parancsnok játék: egy megadott helyre (jelölhetjük akár egy papírlappal is) kell a 
parancsnoknak (a laktanyából) vezényszavakkal elirányítani a huszárt a megadott helyre 
(majd cseréljetek szerepet). Nagyon jól lehet gyakorolni a jobbra-balra irányokat, ha 
elhelyeztek különböző akadályokat (pl. székek), akkor az alatta-fölötte-mellette-mögötte 
jelentéseket is gyakorolhatjátok

• Közös lovacskázás: a gyerek a ló, akit felkantározunk (kötél a nyakához hátulra, majd 
kétoldalt hátra vezetni a hónaljon át), ti pedig a kocsis, aki fogja a gyeplőt és „hórukk”-kal 
indítja a lovat. Amelyik gyeplőszárat meghúzzátok, arra kell menjen a ló, ha mindkettőt 
megrántjátok, vágtázni kezd, míg meghúzásnál megáll. Cserélhettek is.

• Vár, erőd építése együtt. A nehezített verzióban ti építitek fel a várat, majd megkéritek a 
gyermeket, hogy jól nézzék meg, majd ők maguk is építsék fel azt emlékezetből.
Ha már nagyon ügyes a várépítésben megpróbálhatjátok időre ki építi a legmagasabb 
tornyot, akár csukott szemmel is.

• Várostrom: építőkockákból, konzervdobozokból, erős papírdobozokból várat építünk (alul 5
elem, fölötte 4 elem, a fölött 3 stb.) Ezt a várat kell a labdával eltalálni.

• Csatára fel: terítsetek le a padlóra A/4-es lapokat egymás mellé (pl. 6x4 vagy amennyi a 
szobában elfér) az első sor elé tegyetek minden laphoz egy plüssfigurát, ők lesznek a 
katonák. Különböző jegyek alapján irányítsátok a sereget (menjenek egy lépést előre a 



háziállatok, a piros ruhás lépjen kettőt jobbra, a leghátsó fusson a csatatér elejére, az a 
katona, akin van valami kék cseréljen helyet a mellette lévővel, a sárga sapkás forduljon 
vissza stb.) 

Játék közben fejlődik: memória, szókincs, ismeret, gondolkodás, finommotorika, fantázia, 
együttműködés (szerepvállalás, szerepátadás), figyelem, szociális érzékenység, mozgáskoordináció,
ügyesség

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE: 

KÖRNYEZETI TARTALOM:

• Meséljétek el gyermeki nyelvre lefordítva, játékosan mit ünneplünk március 15én, mi történt
1848-ban ezen a napon (ehhez sjánlom a Március 15. történelem játékosan interaktív mesét 
lejjebb)

• Mesélhettek nekik a katonák díszes ruháiról, hogy milyen fegyverrel harcoltak, milyen is a 
szuronyos puska, az ágyú, a kard. 
Képek: http://www.mikeczbanderium.hu/articles.php?cat_id=7
 

• Séta a városban található emlékművekhez (nemzeti jelképek számlálása a séta közben)

• A szél által lobogtatott zászlók megfigyelése (merről fúj a szél)

• Időjárási változások érzékeltetése, megfigyelése 

Fejlesztési terület: térbeli tájékozódás, megfigyelő képesség, ok-okozati összefüggések 
felismerése, aktív és passzív szókincs, finommotorika, türelem, gondolkodás, emlékezet

MATEMATIKAI TARTALOM:

• Várépítés közben alacsonyabb- magasabb tornyok építettése, összehasonlításokat végzése, 
számláljátok meg a torony elemeit. Körbe lovacskázhatják az építményeket.különböző 
instrukciók alapján: „Most a legmagasabbat kerüld meg!”„ Most a jobb lábad legyen elöl!”

• Három kosárba vagy dobozba gyűjtsetek össze a lakásban minél több piros, fehér,és zöld 
színű tárgyakat, majd becslés, számlálás, ritmikus sorozatok kirakása a tárgyakból.

• Készítsetek saját társasjátékot egy nagyobb kartonpapírra, esetleg pizzásdobozra. 
Parafadugóból készülhetnek a huszárok, találjátok ki közösen, hogy mi a cél, különleges 
mezők, ott mit kell csinálni, a gyerkeknek nagyon jó ötleteik vannak mindig.

• Március 15 dooble játék (nyomtatható verziót feltöltöm a fb csoportba)

Fejlesztési terület: megfigyelő képesség, emlékezet, figyelem, mennyiség és számnév
összekapcsolása, számlálás képessége, taktilis érzék, alak-, szín- és formalátás, kitartás

http://www.mikeczbanderium.hu/articles.php?cat_id=7


VERSELÉS, MESÉLÉS

Versek:

Sarkady Sándor: Fel!

Itt az óra,
itt az óra!
Aki vitéz
fel a lóra!

Rajta vagyok, rajta máris-
vitéz volt a nagyapám is.

Fényes szélben zúgva szálló
három színű magyar zászló!
Piros, fehér, zöld a színe,
érte dobog az én szívem.
Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld!

Pósa Lajos: A bátor katona

Hova, hova Palikám,
Azon a szép paripán?
- Elmegyek a csatába,
Édes hazám javára.
Kicsi vagy még Palika,
Levet az a paripa.
- Ha levet is, nem bánom,
Gyere te is, barátom!

(Tipp: Palika helyett mondhatjátok a gyerkőc 
nevét is)

Gyors a lovam lába,
Vágtat a csatába,
Szénát, zabot, jó abrakot
Nem kapott hiába.
Csákót a fejembe,
Megyek Debrecenbe,
Csengő-bongó százforintost
Teszek a zsebembe.

Juhász Magda: Jön egy katona

Nézd, ott jön egy katona,
Hetykén áll a bajusza,
Tiszteleg, tiszteleg,
Arca komoly, nem nevet.
Itt van már a katona,
Megkérdezem mi baja.
Keze fáj, keze fáj,
Mert olyan sokat szalutál?
Azt mondja a katona,
A kezének nincs baja.
Szíve fáj, szíve fáj,
Elhagyta egy kisleány.

Ne búsulj te katona,
Nézd, itt van egy trombita.
Fújj bele jó nagyot
Elszáll majd a bánatod!

Mesék:

Március 15. - Játékos történelem (interaktív mese)

Egyszer régen élt egy császár, aki nem volt éppen jószívű. Olyan dolgokat akart rákényszeríteni a 
magyar emberekre, amiket ők nem szerettek volna. Sok ilyen intézkedése volt, például az is, hogy 
nem engedte a magyar embereknek, hogy a saját nyelvükön, magyarul intézhessék az ügyeiket. Egy
másik nyelvet, a németet kellett használniuk. Képzeljétek csak el, milyen nehézséget okozhatott ez 
azoknak az embereknek, akik nem beszéltek jól németül, milyen nehezen tudták csak megértetni 
magukat. Játsszuk is ezt el!

Itt játszhattok egy activity játékot. Kisebb gyerekkel a mutogatást, nagyobb gyerekkel a körülírást 
használjátok. Súgjatok a gyermek fülébe egy szót. Ezt kell elmutogatnia/körülírnia, a 
családtagoknak pedig ki kell találniuk, hogy miről lehet szó. Majd ő súg valamit a kitaláló fülébe. 
Miután ezt néhányszor eljátszottátok, folytassátok a történetet.



Ugye milyen nehéz megértetni magadat, ha nem tudod kimondani azt a szót, amit szeretnél? 
Mennyivel több időbe telik? Nos, a magyar embereknek elegük lett a császár sanyargatásából, és 
elhatározták, hogy tesznek ellene valamit. Március 15-én, a reggeli órákban néhány fiatal 
összegyűlt egy kávéházban, aminek Pilvax volt a neve. Köztük volt Petőfi Sándor is, az egyik 
leghíresebb magyar költő. Elhatározták, hogy összeírják 12 pontban, hogy mit szeretnének.

Ha úgy gondoljuk, akkor fel is olvashattok néhány pontot, amit megérthetnek. Készítsük el a csapat 
12 pontját. Tartsunk ötletbörzét. Mit kíván Ő? Mit kíván Anya, Apa, Tesó stb.? Segítsünk nekik, 
hogy olyan ötleteket mondjanak, amiket szeretnének, hogy megvalósuljanak. Kezdetben lehet, hogy 
nehéz lesz, de utána bizonyosan záporozni fognak az ötletek. Jegyezzétek fel ezeket. Ha megvan a 
12 kívánság, akkor rajzoljatok az egyes kívánságokhoz. Ha kész mind a 12, akkor ragasszátok fel 
egy kartonra, mint egy plakátot, és tegyétek ki pl. a hűtőre, ajtóra.

Petőfi Sándor, és a többi fiatal is azt szerette volna, ha az ő 12 pontjukat mindenki látja, ezért 
elmentek egy nyomdába, aminek a neve Landerer-nyomdája volt. Itt kinyomtatták, majd elindultak 
a Nemzeti Múzeumhoz. Képzeljétek, annak ellenére, hogy esett az eső, egyre több ember 
csatlakozott hozzájuk!
 
Ha többen vagytok a családban és mindenkinek jut egy-egy esernyő, akkor az alábbi játékot el is 
próbálhatjátok. Mindenki vegye a kezébe az esernyőt, és üljetek félkörbe. Ezt a játékot némán, 



nagyon odafigyelve kell játszani, egyrészt azért, hogy az esernyővel ne sértsétek meg egymást, 
másrészt ünnepélyességet ad a játéknak. Egyvalaki üljön a többiekkel szembe, ó lesz az irányító, és 
indítsuk el a Nemzeti dal zenés változatát. Az irányító ránéz valakire, és biccent egyet a fejével. A 
kiválasztott családtag feláll, kinyitja az ernyőjét, és lassan sétálni kezd. Majd választ egy 
következőt, és ezt egészen addig folytassátok, míg mindenki nyitott esernyővel, némán, lassan séttál 
a szobában. Majd ugyanezzel a módszerrel ültessétek is le őket. Vagyis az irányító ránéz valakire, ő 
leül és összecsukja az esernyőjét. Ha mindenki leült, folytassátok a történetet.

Látjátok, így nőtt akkor is a tömeg, amíg el nem értek a Nemzeti Múzeumhoz. Ott Petőfi Sándor 
elszavalta a Nemzeti dalt. Tanuljuk meg mi is közösen az első versszakot!

Petőfi Sándor: Nemzeti dal (első versszak)
 
„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!”

Visszhangszerűen, sorról sorra tanítsátok meg a gyerekeknek a vers első versszakát. Ti mondtok egy
rövid sort, ők ismételjék. Játszhattok olyat is, hogy középre kitesztek egy alacsony széket, és a 
gyerekek egymás után ráállnak, miközben utánatok mondják a sorokat. Ezt egyrészt biztos élvezni is
fogják, hogy székre állhatnak, másrészt a mozgás megkönnyíti a tanulást is. Kérjétek meg közben, 
hogy jobb kezét emelje fel két ujját hegyezve, bal kezét pedig tegye a szívére: „ide bal oldalra a 
mellünkre, ahol dobog a kis szívünk – és szívünkre tett kézzel megesküszünk, vagyis megígérjük, 
hogy rabok tovább nem leszünk, vagyis nem fogadunk szót tovább a gonosz ellenségnek, inkább 
harcolunk ellenük!”Pár ismétlés után meséljetek tovább.

Az emberek kokárdát viseltek a kabátjukon. Tudjátok milyen a kokárda?

Keressetek vagy készíthettek is bármilyen kokárdát közösen, amit ki tudtok tűzni. Beszéljétek meg a 
színek jelentését (piros-erő, fehér-hűség, zöld-remény). 

Ezután a tömeg elindult a Várba, hogy megmutassák, és valaki aláírja a követeléseiket. Végül pedig
egy börtönhöz mentek, ahol kiszabadították Táncsics Mihályt, akit igazságtalanul tartottak fogva.

Itt játszhattok egy négy sarkos játékot. A helyszíneket tegyétek ki a szoba négy sarkába. A gyerek  
álljon a terem közepére. Fordíts neki hátat, és számolj háromig. Addig a gyereknek oda kell állnia 
egy képhez.  A gyerek kérdezze meg: Merre jársz Petőfi Sándor?  Ti válaszoljatok: Éppen a Pilvax 
Kávéházban vagyok. Majd fordulj meg. Ha a Pilvax Kávéház képe előtt áll, kap egy pontot. Ez lehet
egy korong, babszem, vagy bármi, amit gyűjteniük kell.  Majd cseréljetek szerepet, és folytatódjon a
játék. A végén számoljátok meg, ki mennyi pontot gyűjtött. Játszhatjátok többen is (ekkor többen 
állnak a kiválasztott képhez és az/azok kapnak pontot akik a válaszban elhangzott kép előtt állnak. 



Végül fejezzétek be a történetet: A nap végére az emberek annyira fellelkesültek, hogy elhatározták,
hogy akár az életük árán is, de véget vetnek az idegen császár sanyargatásának. És ekkor 
elkezdődtek a harcok, hogy elérjék a magyar emberek a szabadságukat. Egy szakállas bácsi vezette 
a katonákat, akit úgy hívtak: Kossuth Lajos! 

El is énekelhetitek, vagy hallgassátok meg a róla szóló dalt: (https://www.youtube.com/watch?
v=B1mh6KdgZtI)
 

Kossuth Lajos azt üzente
 
Kossuth Lajos azt üzente:
Elfogyott a regimentje.
Ha még egyszer ezt üzeni, 
Mindnyájunknak el kell menni!
Éljen a magyar szabadság!
Éljen a haza!
Esik eső karikára,
Kossuth Lajos kalapjára.
Valahány csepp esik rája,
Annyi áldás szálljon rája!
Éljen a magyar szabadság!
Éljen a haza!

https://www.youtube.com/watch?v=B1mh6KdgZtI
https://www.youtube.com/watch?v=B1mh6KdgZtI


A fent leírt játékok segítségével akár egy egész délelőttöt megtervezhettenk a gyerekekkel, és biztos, 
hogy lesznek olyan események, amik megmaradnak bennük, emlékezni fognak rájuk, és talán 
közelebb viszik őket ahhoz, hogy miért is olyan fontos a magyar nemzet számára ez az ünnep.

Forrás: mokastanitas.hu és kecskemet.imami.hu picit átalakítva

Hogyan lett a huszárnak lova (https://www.youtube.com/watch?v=jJDFxmMVKYw)

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy huszár. Délceg huszár, híres vitéz hírében állt, de nagy volt 
a bánata, mert nem volt neki lova. Mégiscsak nagy szégyen, hogy egy huszár gyalog járjon! Azon 
tanakodott egyre, hogyan szerezzen lovat magának.
Mit csináljon? Mit csináljon? „El kellene menni egy lovardába, ahol nem pénzt kér a munkájáért, 
hanem lovat.” Szorgalmas volt a huszár, nem félt a munkától. Talált is egy gazdát.
– Adjon Isten! Jó napot, gazduram!
– Fogadj Isten, fiam! Aztán mi járatban?
– Munkát vállalnék.
– Örömest felfogadnálak, de bizony úgy leszegényedtünk a háborúban, hogy nem tudok fizetni.
– Nem is kérek más fizetséget, mint egy lovat.
– Egy lovat? De hát az én lovaim mind betegek, mind gyengék. Aszottak, soványak, hálni jár 
beléjük az élet!
– Egyet se féljen gazduram! Meggyógyítom én őket!
Kezet ráztak. Megszegődtek.
Bizony elszorult a huszár szíve a beteg lovak láttán. Egyik gyengébb volt, mint a másik.
„Ezeknek jó étel kell és jó gondozás!” – gondolta. Hozzálátott. Kitakarította az istállót. 
Lecsutakolta a lovakat. Megkefélgette a szőrüket. Készített nekik egy szép tágas kinti karámot, ahol 
a napfényben jó nagyokat sétálhattak. Mert ezek a lovak mindig az istállóban voltak. Nem 
takarították, nem sétáltatták őket annak előtte. A huszár tudta, hogy mi kell a lónak.
„Erőre kapnak, ha adok nekik jó ennivalót!” – gondolta. „Kaszálok nekik friss füvet, azzal etetem 
őket.” A fű jól esett a lovaknak, de csak nem erősödtek.
„Hát, bizony, zabra lenne szükségük. De a gazda szegény. Nem telik neki zabra.”
Mit csináljon? Mit csináljon? „El kellene menni egy aratásba, ahol nem pénzt kér a munkájáért,  
hanem a learatott zabból néhány zsákkal.” Szorgalmas volt a huszár, nem félt a munkától. Talált is 
egy gazdát.
– Adjon Isten! Jó napot, gazduram!
– Fogadj Isten, fiam! Aztán mi járatban?
– Munkát vállalnék az aratásban.
– Örömest felfogadnálak, mert sok a munka. De bizony, úgy elszegényedtünk a háborúban, hogy 
nem tudok neked fizetni.
– Nem is kérek más fizetséget, mint néhány zsák zabot.
– Zabot? Hát azt szívesen adok!
Kezet ráztak. Megszegődtek.
Beállt a huszár az aratásba. Keményen dolgozott. Sok kéve gabonát lekaszált. Meleg volt, izzadt, de
nem lankadt. Egyre csak a lovakra gondolt, amiknek nagy szüksége van a zabra, hogy 
megerősödjenek. Látta ezt a gazda. Elégedett volt a huszár munkájával. A nap végeztével adott neki
öt zsák zabot.
Örömmel vitte a zabot a lovakhoz a huszár. Megetette őket. A lovak a zabtól úgy jóllaktak, hogy 
kikerekedett a hasuk, megfényesedett a szőrük, visszatért az erejük. Örült a huszár. Elégedett volt a 
gazda. Megajándékozta a huszárt egy szép barna lóval. Felpattant rá – amúgy huszárosan! – és 
délcegen nyargalt a mezőben! Jól gondját viselte! Ápolgatta, szeretgette. A lova is szerette a 
huszárt, mert jó gazdája lett. Óvta, vigyázta őt minden csatában. Párja sem volt annak a lónak az 
egész huszárezredben!

https://www.youtube.com/watch?v=jJDFxmMVKYw


A kőleves (https://www.youtube.com/watch?v=Al4DpKBL8o4)

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy háborúból haztérő szegény katona. Rongyosan és éhesen 
ment egyik faluból ki, a másikba be, de bizony nem kínálták meg sehol se egy falás kenyérrel vagy 
egy kis meleg levessel. Bekéredzkedett az egyik házhoz is, kért a másik háznál is. Volt ahol a kutyát 
is ráeresztették, máshol meg olyan szegénynek tettették magukat, mint akiknek semmijük sincs.
Elhatározta magában a katona, hogy a következő faluban bemegy a legelső házba, és lakjon ott 
bárki is, levest főz magának. Ahogy beért a faluba, föl is vett az útról egy követ, s bement a legelső 
házba. Egy öregasszony lakott itt.
- Jó napot, öreganyám!
- Adjon Isten, vitéz uram!
- Hát hogy s mint szolgál az egészsége?
- Az enyém szolgál, ahogy szolgál, hát vitéz uramnak hogy szolgál?
- Nekem is éppen úgy szolgál, ahogy szolgál. De nagyon éhes vagyok, és úgy ennék valamit, ha 
volna, aki szívesen adna.
- Jaj, lelkem, vitéz uram, adnék én, ha volna. De én is olyan szegény vagyok, mint a templom egere. 
Semmim sincs, tiszta üres a kamrám, üres a padlásom, üres mindenem. Még egy falás sincs idehaza.
- Jól van - mondja a katona -, én nem vagyok annyira szegény, mint az látszik, van itt a zsebemben 
egy jó nagy kő. Ebből én tudnék levest főzni, csak kéne egy üstöcske vagy egy fazék, amiben 
megfőzhetném.
Kíváncsi lett nagyon az öregasszony, milyen lehet az a kőleves.
- Fazekat éppen adhatok, mert az van elég - mondja az öregasszony -, csak az nincs, amit 
beletehetnék.
Megmosta a katona a követ jó alaposan, aztán beletette a fazékba. Az öregasszony tüzet rakott. A 
katona vizet töltött a kőre, s odatette főni. Időnként egy jó hosszú fakanállal megkeverte a vizet.
Leste az öregasszony, hogy mit csinál a katona. Amikor a víz már forrt, a katona megkóstolta a 
levest.
- Finomnak finom - mondja -, de ha egy kicsi só volna benne, akkor még finomabb volna.
- Hozok én sót, van nekem - sürgölődött az öregasszony, és már hozta is. Beletette a katona a 
levesbe a sót, megkevergette jól, s azt mondta:
- Tudja-e, ha lenne egy kanálka zsírja, akkor lenne igazán jó ez a leves.
Felelte rá az öregasszony:
- Van nekem az is, hozok én!
Hozott egy kanál zsírt, azt is beleeresztették a fazékba. Kevergette a katona a levest, kóstolgatta, az 
öregasszony meg leste. Azt mondta egyszer csak a katona:
- Tudja, én gyakran főzök kőlevest, és elmondhatom, hogy a kőleves akkor a legfinomabb, ha egy 
kis kolbász is kerül bele.
- Van nekem kolbászom is - vallotta be az öregasszony -, hozok én egy darabot a kamrából.
Be is ment, a katona meg utánakiáltott:
- Hozzon akkor már két darabot, öreganyám, mert nekem is kell egy darab meg magának is.
- Hozok, hozok! - kiáltott vissza az öregasszony, és már hozta is a két darab kolbászt.
A katona beletette azt is a fazékba. Közben szép lassan kevergette, kóstolgatta.
- Tudja -e - szólalt meg újra -, ha volna egy pár szem krumplija, azt még beleapríthatnánk a 
levesbe. S ha még egy kis zöldség is kerülne, az volna csak igazán fölséges!
- Van nekem az is - büszkélkedett az öregasszony -, mindjárt hozom is. Hamar hozott egy pár 
zöldséget, krumplit, azt gyorsan megpucolták, végül azt mondta az öregasszonynak:
- Kóstolja csak meg, maga is, hogy milyen jó!
Megkóstolja az öregasszony is:
- Jaj, hát sose hittem volna, hogy kőből ilyen jó levest lehessen főzni - csapta össze a kezét.
Hagyták még egy kicsit főni, aztán így szólt a katona:
- Még egy pár szem rizs is jó lenne bele, ha volna, de ugye az nincsen?

https://www.youtube.com/watch?v=Al4DpKBL8o4


- Van nekem az is - bólogatott az öregasszony. Hamar még egy pár szem rizst is hozzátettek. 
Felsóhajtott a katona:
- No, most már tisztára olyan ez a leves, mint amilyeneket én szoktam főzni.
Megvárták, hogy megfőjön, aztán a katona szedett egy jó nagy tányérral az öregasszonynak, egyet 
magának, s jóízűen megették. Az öregasszony nem győzött eleget csodálkozni, hogy miként lehet egy
kőből ilyen jó levest főzni? Mikor jóllaktak, azt kérdezte a katonától:
- Mondja, vitéz uram, nem adná el ezt a követ? Sokszor az sincs, amit főzzek, s ebből milyen jó 
levest tudnék én főzni:
- Eladom én szívesen! - felelte a katona, és elmosolyodott a bajusza alatt. - Száz forintért odaadom.
Az öregasszony hamar odaadta a száz forintot, kivette a levesből a követ, egy kendőbe betakargatta,
s jól eldugta.
A katona meg elsomfordált a száz forinttal, nehogy az öregasszony meggondolja magát. Így már jól 
is lakott, és volt neki száz forintja is, vígan rótta estig az utat, amíg nem talált megint egy olyan 
öregasszonyt, aki nem tudta, hogyan kell főzni a kőlevest. Ott aztán újra jóllakott.
Ez volt a kőleves története. Éljetek úgy, hogy nektek sohase kelljen megkóstolnotok!

Tordon Ákos: A csodatrombita 

Volt egyszer egy öreg fal. Az öreg falban rozsdás szeg. A rozsdás szegen trombita. A trombitán 
százesztendős pókháló. Bizony arról a trombitáról réges-rég megfeledkeztek. Senki nem fújta meg.
Pedig annak a trombitának minden egyes szavára száz huszár nyargal elő a semmiből, s teljesíti a 
parancsát annak, aki a trombitát fújja. Csakhogy az a trombita messze volt, az Üveghegyen is túl, 
az Óperenciás -tengeren is túl, de még a szomszéd utca sarkán is túl.
Aki meg akarta volna szerezni, annak előbb az Óriások Anyjához kellett volna beszegődnie kerek 
egy esztendőre, miután megmászta az Üveghegyet, és átkelt az Óperenciáson, mert az a rozsdás 
szeg, melyen a pókhálós trombita függött, az óriás asszony kamrája falában volt. Az óriás asszony 
pedig csak akkor akasztotta le a nyakában hajókötélen viselt kamrakulcsot, ha szolgájának letelt az 
esztendeje. Akkor a szolgának adta a kulcsot – bizony, legény legyen a talpán azt, aki elbírja a 
mázsás kulcsot! – s így szólt:
– No eredj, szolgám, a hátsó kamrába, ott találod a béred: ami megtetszik neked, azt választhatod, 
csak egyre vigyázz: ne végy többet, mint amennyit elbírsz, mert abba beleszakadsz!
Hanem hát nem volt könnyű a szolga dolga, beleizzadt, amíg az óriási kulcsot a kamrához cipelte, 
hát még amikor a zárba kelltt illesztenie! S azután! Belekáprázott a szeme a tenger sok kincsbe, ami
ott eléje tárult! A legjámborabb lélek is megtelt ott sóvárgással,  s úgy belefeledkezett a kincs-
szedegetésbe, nem is hallotta, mikor csapódott be a kamra vasajtaja!
Bizony ott maradt a kincseskamrában örök fogságban. Pedig hát csak a pókhálós trombitát kellett 
volna leakasztania a rozsdás szegről, hogy megszabaduljon. De a trombitát úgy beszőtték a pókok, 
hogy emberszem rá sem akadt egyhamar.
No, olyan rossz híre kerekedett az Óriások anyjának, mert a szolgái kerek esztendő után mind egy 
szálig eltűntek, hogy nem akadt ember, aki szolgálatába szegődött volna. Pedig elkelt volna ott a 
szolga, mert azóriás asszony tizenkét óirás fia még a kisujját sem mozdította meg világéletében. 
Időtlen idő óta hiába várta az óriás asszony, hogy valaki a házába vetődjék, maga indult hát el, 
hogy szolgát keressen.
Felhúzta a lábára régen kővé vált óriás ura hétmérföldes csizmáit, melyekkel minden egyes lépéssel
hetvenhét óriás-mérföldet tehetett meg, s elindult világgá. Átlépte az Óperenciás-tengert, 
keresztüllépte az Üveghegyet, ment-mendegélt, egyszerre csak egy zöld mezőre ért. A zöld mezőn 
egy szénaboglyára ült. A szénaboglya tövében egy legény beszélgetett egy leánnyal.
– A világ végére is elmegyek teveled, Palkó, de otthon már nincsen maradásom! – mondta a leány. 
– Nem akarják, hogy a te feleséged legyek, hogy téged szeresselek!
– Hová vigyelek, Boriskám, se házam, se kenyerem…- mondta búsan Palkó.
Most megszólalt az óriás asszony, halkan szólt, csendesen, mégis mennydörgésként zengett a 



hangja:
– Hová is mennétek, ha nem énhozzám?! Énnálam ellehettek, s kerek egy esztendő után annyi kincs 
lesz a béretek, amennyit elbírtok!
Boriska és Palkó nem sokat gondolkodott, hanem mind a ketten elszegődtek nyomban az Óriások 
anyjához. Szolgálták az óriásokat becsülettel kerek esztendőn át. Az esztendő leteltével az óriás 
asszony átadta Palkónak a kamra kulcsát azzal, hogy válasszon a mátkájával annyi kincset, 
amennyit ketten elbírnak. De Palkó amint a kamrába lépett, tüstént meglátta a rozsdás szegen 
függő trombitát.
– Világéletemben mindig ilyen trombitára vágytam! – kiáltott fel, s azzal addig ágaskodott, amíg el 
nem érte.
Közben Boriska kinccsel szedte tele rózsás kötényét. Csakhogy az óriás asszony rájuk csapta a 
kamra vasajtaját. Szegény Boriska sírva fakadt menten, Palkó pedig bánatában belefújt a 
réztrombitába. Hát abban a szempillantásban száz huszár nyargalt elő a semmiből, s megkérdezték 
Palkótól: mit parancsol?
– Nyissátok ki a vasajtót! – parancsolata Palkó, s a száz huszár máris az ajtónak nyomta a vállát. 
Amikor kinyílott az ajtó, Palkó örömében újra megfújta a réztrombitát, erre újabb száz huszár 
nyargalt elő a semmiből.
– Mit parancsolsz? – kérdezték Palkót.
– Kergessétek világgá az óriásokat! – parancsolta Palkó.
A száz huszár erre világgá kergette az óriás asszonyt tizenkét fiával együtt. Most ismét megfújta a 
trombitát Palkó, s harmadszor is száz huszár nyargalt elő a semmiből.
– Mit parancsolsz? – kérdezte a kapitányuk.
– Röpíts haza bennünket! – parancsolta Palkó.
A száz huszár hazaröpítette őket. A fél falu odacsődült a csodálásukra. Akkor Palkó újra megfújta a
réztrombitát, s a semmiből előnyargaló huszároknak megparancsolta, hogy hozzák el az óriások 
kincseit.
A kincseket szétosztotta a faluban a lakodalma napján, s azután szegre akasztotta a réztrombitát. 
Ott van az ma is, ha valaki közben le nem akasztotta

A három hazug huszár

Három huszár baktatott az úton hazafelé. Megkapták az obsitot, hát jókedvükben fütyörésztek.
Amikor elfáradtak, egy öreg odvas fűz alá heveredtek. Ahogy körülnéztek egy kicsit, találtak egy 
zacskó aranyat. Igen megörültek neki, de hát hogyan osztozzanak rajta? Elaprózni nem akarták, így
hát megegyeztek, azé legyen az arany, aki nagyobbat tud mondani. Az egyik rá is kezdte:
– Az én öregapám földjén akkora óriási káposzta nőtt, hogy egy regement is jóllakhatott volna 
belőle.
 A másik megtoldotta:
– Nálunk meg van egy akkora üst, hogy egy napba tellett, mire körüljártam.
 A harmadik sem akart alulmaradni:
– Nekem olyan öreganyám volt, hogy hátulról volt szeme.
Ezen aztán mind a hárman jót kacagtak. Az első megkérdezte:
– Mit csináltatok azzal az irdatlan nagy üsttel?
– Megfőztük benne a te káposztádat – felelte a második.
– Hát azt meg ki látta? – kérdezte a harmadik.
– Az a te vén, hátulról néző öreganyád! – felelték rá mind a ketten.
Dőltek a nevetéstől. Az aranyon meg igazságosan megosztoztak.

Fejlesztési terület: beszédészlelés, artikuláció, szókincs bővítés, képzelet, hallási figyelem,
emlékezet, érzelem, ok-okozat összefüggések megláttatása, nyelvi kifejezőkészség



ÉNEK-ZENE

Mondókák, dalok:

Lovon járok, huszár lettem- Gyí paci, paripa (https://www.youtube.com/watch?v=ZAYX_cUdJts)

Lovon járok, huszár lettem,
A fejemre csákót tettem;
Feszül rajtam nadrág, mente;
Nincs is szebb a regimentbe.

Gyí, paci, paripa,
nem messze van Kanizsa,
odaérünk délre,
libapecsenyére.

 Közben tapsoljátok, majd dobogjátok a ritmust a lábatokkal.

Aki nem lép egyszerre (https://www.youtube.com/watch?v=zW3TVXGfCNU)

Mutassátok meg, hogyan kell menetelni és meneteljetek együtt. Ha többen vagytok, akkor állj előre, 
mögötted pedig sorakozzanak fel a testvérek, apuka, nagymama stb. Adj a gyermek kezébe egy 
műanyag tálat és dobverőnek fakanalat, biztos nagyon élvezni fogja, hadd doboljon ritmusra és 
kezdhetitek is.
 
Aki nem lép egyszerre,
Nem kap rétest estére,
Pedig a rétes igen jó,
Katonának az való.

Nem megyünk mi messzire,
Csak a világ végére,
Ott se leszünk sokáig,
Csak tizenkét óráig. 

 

Paripám, paripám csodaszép pejkó (https://www.youtube.com/watch?v=hQCgSczGCBI)

(járás körben)
Paripám csodaszép pejkó,
Ide lép, oda lép, hejhó!

(gyors,lovagló mozdulat utánzása)
Hegyen át, vizen át vágtat,
Nem adom, ha igérsz százat.

(lassú bandukolás)
Amikor paripám ballag,
Odanéz valahány csillag.

(ugráló-táncoló mozdulat)
Amikor paripám táncol,
Odanéz a nap is százszor.

Zenehallgatás:

Jönnek a huszárok (https://www.youtube.com/watch?v=k_EEbBeLzVc)

Huszár gyerek, huszár gyerek (https://www.youtube.com/watch?v=Xnkjv-5ZxBk)

Huszár gyerek, huszár gyerek,
Szereti a táncot.
Az oldalán, az oldalán,
Csörgeti a kardot.
Ha csörgeti, hadd csörgesse,
Pengjen sarkantyúja:
Kossuth Lajos verbunkja,
A muzsikáltatója.

Falu végén, falu végén,
Szépen muzsikálnak.
Oda hivnak engemet is
Magyar katonának.
Be is állok a verbunkba,
Ha már verbuválnak,
Elmegyek a pajtásimmal
Vitéz regrutának.

https://www.youtube.com/watch?v=ZAYX_cUdJts
https://www.youtube.com/watch?v=Xnkjv-5ZxBk
https://www.youtube.com/watch?v=zW3TVXGfCNU
https://www.youtube.com/watch?v=k_EEbBeLzVc
https://www.youtube.com/watch?v=hQCgSczGCBI


A jó lovas katonának (https://www.youtube.com/watch?v=dvYGbREfG6E)

A jó lovas katonának de jól vagyon dolga.
Eszik iszik a sátorba, semmire sincs gondja.
Hej élet, be gyöngy élet, ennél szebb sem lehet-
Csak az jöjjön katonának aki ilyet szeret.

Paripáját megforgatja, úgy megyen dolgára.
Csillog, villog a mezőben, virágszál módjára.
Hej élet, be gyöngy élet, ennél szebb sem lehet-
Csak az jöjjön katonának aki ilyet szeret.

Jól van dolga (https://www.youtube.com/watch?v=Qk5LU3KrIho)

Jól van dolga a mostani huszárnak.
Nem kell szénát kaszálni a lovának.
Mert a széna porcióba van kötve,
Van kötve, de van kötve,
Gyere rózsám tedd a lovam elébe.

Édesanyám ki a huszár ha én nem?
Ki nyergeli fel a lovát, ha én nem?
Felnyergelem aranyszőrű lovamat,
Lovamat de lovamat,
Lerugatom véle a csillagokat.

Gábor Áron rézágyúja (https://www.youtube.com/watch?v=y-ASvKMljUE)

Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva.
Indulnak már a tüzérek, messze a határba.
Nehéz a rézágyú, felszántja a hegyet, völgyet.
Édes rózsám, a hazáért el kell válnom tőled.

Fejlesztési terület: auditív figyelem, emlékezet, hallás, éneklési készség, ritmusérzék, türelem

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA

Egyszerűen készíthettek dobot egy régi éthordóból, vagy más műanyag edényből. Piros és zöld 
papírból, vagy öntapadós tapétából vágjatok ki háromszögeket! Ragasszátok a háromszögeket az 
edény oldalára! Papírragasztó is megfogja! Aztán készítsétek el a dobverőt: hurkapálca végére 
illesszetek egy jól összegyűrt papírgalacsint és tekerjétek át ragasztószalaggal, vagy 
szigetelőszalaggal. Hogy szebb legyen, még zöld, vagy piros krepp-papírral is áttekerhetitek. A 
nyelére pedig nemzetiszínű szalag kerülhet. Ha a szalagból az edényre is kötöztök egy darabot, 
akkor a dob még nyakba is akasztható. Az éthordóra nagyon könnyű rákötni, hiszen van egy kis 
füle.

 

A hozzá való csákót akár újságpapírból is
meghajtogathatjátok, de jól mutat bármilyen piros,
vagy zöld alapú csomagolópapírból is!

https://www.youtube.com/watch?v=y-ASvKMljUE
https://www.youtube.com/watch?v=Qk5LU3KrIho
https://www.youtube.com/watch?v=dvYGbREfG6E


Hogy legyen min lovagolni, készítsetek lovacskát is! Egy régi zokniból, maradék anyagokból és 
seprűnyélből nagyszerű paripa válhat! Leírás itt: https://anapfenyillata.hu/2013/10/29/zoknilo/

Papírzacskóból és színes papírokból vágással, ragasztással remek kis huszárok készülhetnek:

A hagyományos kokárda mellett elkészíthetitek közösen a gyermek ovis jelét filcből, dekorgumiból 
vagy papírból a nemzeti színekkel

https://anapfenyillata.hu/2013/10/29/zoknilo/


Az ünnepre hangolódva feldíszíthetitek az ablakokat:

A facebook csoportba további kreatív ötleteket, és nyomtatható színezőket teszek majd fel, mert 
alkotásból sosem elég. :)

Fejlesztési terület: figyelem, emlékezet, képzelet, kreativitás, türelem, esztétikai érzék, szemkéz 
koordináció, beszédértés, festés-vágás- ragasztás helyes technikája

MOZGÁS

• Készüljetek vitézek: alapállás, majd kilépés támadóállásba, karok magas tartásba 
lendítésére belégzés, vissza kiinduló helyzetbe, kilégzés.

• Így mennek a huszárok: utánzó mozgás; menjetek úgy mint a huszárok! Láblendítés, 
feszes járás. Figyeljetek az ellentétes kéz és lábmunkára.

• Katonaparancsnok: A családtagok körben leülnek, egy széken ül középen a parancsnok és 
azt mondja:
Menetel a katona, mellette ballag a lova. (lassú menetelés)
Fuss, katona, szaladj, tőlünk el ne maradj! (futás)
Mindenki szalad körbe, aztán a „maradj!”-ra a parancsnok tapsol egyet, mindenki keres 
magának egy széket. Aki legelőször ül a középső székre, az lesz a parancsnok.

• Lovacskázás: a gyerek a ló, akit felkantározunk (kötél a nyakához hátulra, majd kétoldalt 
hátra vezetni a hónaljon át), ti pedig a kocsis, aki fogja a gyeplőt és „hórukk”-kal indítja a 
lovat. Amelyik gyeplőszárat meghúzzátok, arra kell menjen a ló, ha mindkettőt 
megrántjátok, vágtázni kezd, míg meghúzásnál megáll. Cserélhettek is.

• Várostrom: építőkockákból, konzervdobozokból, erős papírdobozokból várat építünk (alul 
5 elem, fölötte 4 elem, a fölött 3 stb.) Ezt a várat kell a labdával eltalálni.

• Katonai akadálypálya: építsetek akár a lakásban egy összetett katonai akadálypályát, ahol 
át kell bújni a "titkos alagúton" (székek alatt), átugrani a „várárkot” (földre terített rongy), 
egyensúlyozva kell végigmenni a "bástyákon" (fakockák vagy papírlap), lopakodni az 
ellenség elől (asztal alatt kúszás) stb.



• Ágyúgolyó görgetése: labda gurítása, vezetése akadályok (pl.: földre helyezett 
papírhengerek) között

Fejlesztési terület: erőnlét, állóképesség, gyorsaság, ügyesség, mozgáskoordináció, szem-kéz 
koordináció, figyelem, kitartás

+ EGY KIS EXTRA

Ötletek ünnepi menüre Március 15.-re

Ünnepi reggeli: Kokárdaszendvics (vajas kenyér téliszalámival, paradicsommal, sajttal, uborkával)
Ünnepi ebéd: Karddal aprított magyarleves, huszárszelet burgonyával (paradicsomleves spenóttal és
reszelt sajttal, rántotthús)
Ünnepi desszert: Kokárdasüti (recept: https://gyereketeto.hu/konyha/kokarda-suti)
Ünnepi uzsonna: Hamuban sült pogácsa, piros almával
Ünnepi vacsora: Zászlópizza (recept: https://gyereketeto.hu/konyha/zaszlo-pizza-nemzeti-unnepre)

A menüt közösen is elkészíthetitek, a gyerekek biztosan nagy lelkesedéssel segítenek majd.

Reméljük ötleteinkkel, a sok közös játékkal és élményekkel sikerül közelebb hozni a nemzeti és 
családi összetartozás érzését és ünnepi hangulatba kerül az egész család!

Sok-sok közös játékot és felejthetetlen élményeket kívánunk! 
Ha küldtök néhány fotót a fb csoportba, annak meg külön örülünk!

Marika néni és Kitti néni

https://gyereketeto.hu/konyha/zaszlo-pizza-nemzeti-unnepre
https://gyereketeto.hu/konyha/kokarda-suti

