
„Piros, fehér, zöld…” 
Ta 

 

Kedves „Katicás” családok! 

Közeledik március 15-e, az 1848-as forradalom ünnepe. 

Az utolsó együtt töltött héten már erre készülődtünk az óvodában. 

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy nemzeti ünnepünkkel szükséges-e egyáltalán megismertetni 

óvodás korú gyermekeinket, és ha igen, akkor hogyan? Az intézményekben minden évben 

foglalkozunk ezzel, de otthon, családi körben fontos ez?  

Meggyőződésem, hogy igen, nagyon fontos. 

Tapasztaltam, hogy a játékokon, mondókákon, verseken, dalokon, kézműves tevékenységeken 

keresztül hogyan formálódik a gyermekek magyarságtudata, hazaszeretete. Csillogó szemmel, 

lelkesen vettek részt mindenben. 

Az alábbi linkeket elolvasva példákat láthattok arra, hogyan érdemes közelhozni a témát az 

óvodás korosztályhoz. 

https://kecskemet.imami.hu/jeles-napok/marcius-15-gyerekszemmel-milyen-koran-erdemes-egy-

gyermeknek-marcius-15-rol-beszelni 

https://jatsszunk-egyutt.hu/marcius-15-gyerekszemmel/ 

Leírom Nektek azt is, hogy miket csináltunk együtt idáig, ezeket közösen átismételhetitek, és 

adok további ötleteket is otthonra.   

Az alábbi játékokat és tevékenységeket ajánlom a fentieken kívül a témához: 

  Játék: 

Keressetek a lakásban kisebb méretű, piros, fehér és zöld színű tárgyakat, játékokat! Ki talál 

többet? 

Ezután hosszú sálakból vagy fonalakból alakítsatok ki a szőnyegen egy kb. Magyarország formát, 

és töltsétek meg a tárgyakkal a három színű sávozás szerint. 

Esetleg elkészíthetitek a korábbi nagy Magyarország formát is, és elmesélhetitek, hogy a háborúk 

során az országunk kisebb lett. 

 

Külső világ tevékeny megismerése: 

Környezeti tartalom: 

A fenti linkek alapján beszélgessetek az 1848-as eseményekről. 

Meséljetek saját gyerekkori ünnepi élményeitekről is. Mire emlékeztek vissza örömmel? 

Menjetek ki a szabadba, és vágjatok együtt bodzabokorról vagy fűzfáról „vesszőparipának” valót. 

Óvodásoknak a huszárokról: https://www.youtube.com/watch?v=zJlXmj93r2c 

A nagycsoportosokkal megnézhetitek ezt a gyermekek által készített rajzfilmet is (csak az aradi 

megtorlásig ajánlom, onnantól óvodásoknak már nem való szerintem): 

https://www.youtube.com/watch?v=BFjjU18IgR0 

Matematikai tartalom: 
 

- Csoportosítsátok az összegyűjtött tárgyakat különböző szempontok szerint – szín, forma, 

alapanyag…! 

- Számláljátok meg őket! 

- Hasonlítsátok össze őket – miből van több, kevesebb, ugyanannyi; melyik nagyobb, 

kisebb, ugyanakkora? 
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Ének, zene, énekes játékok 

 

Készítsetek kisdobot, pl. ételhordóból (lásd a fenti linket) Így dobszóval kísérhetitek az ünnephez 

illő mondókákat és dalokat. A lovagoltató játékokat nagyon szeretik a gyermekek, kapjátok ölbe 

bátran a kis „huszárokat”: 

 

Gyí, paci, paripa, 

nem messze van Kanizsa, 

odaérünk délre, libapecsenyére! 

 

Gyí, te paci gyí te ló, 

Gyí te Ráró, hó-ha-hó! 

 

Így mennek a parasztok, // váltott lábbal, kicsit höcögtetjük, 

Így baktatnak a papok,    // páros lábbal, kicsit höcögtetjük, 

így vágtatnak a huszárok: //páros lábbal, nagyon höcögtetjük, 

Hopp, hopp, hopp, hopp!   //ugráltatjuk a térdünkön a gyermeket. 

 

Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld! 

 

Esik az eső, hajlik a vessző….- https://www.youtube.com/watch?v=RY8a9yVA5uU 

 

Menetelős mondóka: 

 

Katonabácsi, hopp, hopp, hopp, 

Adjon nekünk cibakot,   (= kétszersült) 

mert ha nem ad cibakot,  

betöröm az ablakot! 

 

Menetelős ének:  

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

 

Verbunkos nóták: 

                   Kossuth Lajos, azt üzente….- https://www.youtube.com/watch?v=B1mh6KdgZtI 

                   Állj be Berci katonának….- https://www.youtube.com/watch?v=gz0023AJIQ4 

                    

Zenehallgatás:  

 
Kolompos együttes: Jönnek a huszárok -  https://www.youtube.com/watch?v=k_EEbBeLzVc  
 

Téka együttes: Huszárgyerek, huszárgyerek, szereti a táncot - 

https://www.youtube.com/watch?v=cXMwvGk5hus 
 

100 Folk Celsius együttes: Kisdobos - https://www.youtube.com/watch?v=Fn8hQ9s9Smo 

 

      János vitéz – zenés táncos mesejáték – részletek az ExperiDance Táncszínház előadásából 

     https://www.youtube.com/watch?v=wmZfqtTg3hY 

 

Verselés, mesélés: 
 

      Mesék: 
 

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

 

 

https://pompasnapok.blog.hu/2019/03/06/keszuljunk_huszaros_nepmesekkel_marcius_15-re 
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Versek: 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal – 1. versszak 

https://www.youtube.com/watch?v=kSuoKkXa6Tg 

 

Weöres Sándor: Megy az úton a katona… 

 

http://picibaba.hu/kisgyerekkel/mondokak_versek/weores-sandor-megy-az-uton 

 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka: 
 

- Készítsetek papírból és hurkapálcából nemzeti színű zászlót - ( színes ceruza, zsírkréta,  

vagy festék is szóba jöhet) 

- Sodorjatok vagy fonjatok piros, fehér, zöld színű fonalakból hajbavalót, karkötőt, övet!  

- nemzeti színű dekoráció - https://www.youtube.com/watch?v=OTq1f_UmL1A 

- Készítsetek papírcsákót, kokárdát! 

- Készítsetek kisdobot! – lsd feljebb! 

   

 Mozgás: 

Kedves Apukák! 

Itt az alkalom, hogy elővegyétek a „harcos” játékaitokat! 

 Meneteljetek, galoppozzatok, „lovagoltassatok”, birkózzatok, húzzatok kötelet vagy botot, 

játsszatok „kakasviadalt”!  

Kedves Anyukák! 

Itt az alkalom, hogy a kislányokkal „hamuba sült” pogácsát süssetek a szabadságért harcoló 

családtagjaitoknak, majd pedig énekszóval és tánccal, zsebkendőlengetéssel búcsúztassátok el 

őket! 

Érezzétek jól magatokat, szép ünnepet kívánok szeretettel: Kata óvónéni 
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