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Ló projekt 
A heti projekttémám egy magyarországi őshonos állatról szólt, a lóról. A 

gyermekekkel elsősorban felelevenítettük a házi állatokat, azon belül pedig 

különböző lovas eszközök és egy találós kérdés segítségével megbeszéltük, 

hogy melyik állatról lehet szó. 

 

Ezt követően a lovat, mint magyarországi őshonos állatot a gyermekek 

elhelyezték a különböző csoportba pl.: házi állat, emlős, patás, illetve 

megbeszéltük a testfelépítését, és a külső tulajdonságait, típusait, hasznukat 

egyaránt. A behozott eszközöknek átismételtük a nevét illetve, hogy miért és 

mire szokták használni és a ló melyik testrészén helyezzük el.  

  

A monoton helyzetek elkerülése végett a gyermekek egyéni élményei a 

lovakkal, lovaglással kapcsolatban szóbeli megfogalmazásra került. A lovas 

eszközöket nagyságuk alapján sorba rendeztük, majd elhelyeztük a kiállító 

sarokba esztétikusan, ezzel is rendeztük a csoportszobát.  

 

Hátul rúg, és elől harap, 

A négy lábán fürgén szalad, 

Megülik, vagy hintó elé fogják, 

De előbb a kovácsnál patkolják. 



2 
 

Majd arra voltam kíváncsi, hogy ismernek-e 

egy olyan dalt, amelyben szintén lovas 

eszközök találhatóak meg. A gyermekek 

bőséges dalkincseinek köszönhetően rájöttek, 

hogy melyik dal is lehet. Majd többször 

elénekeltük majd el is játszottuk az énekes 

játékot. 

 

A lovak megjelentek a gyermekek szabadjátékaiban is különböző változatokban. 
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A következő nap folyamán a gyermekek 

különböző lovas játékokkal ismerkedtek 

meg, mint pl.: lovas kirakó, lovas párosító 

játék, lovas tükör szimmetria játék, lovas 

labirintus játék. A játékok során a 

gyermekek matematikai bázisa rendkívül 

fejlődött. 

  

A különböző fejlesztő játékok után a gyermekekkel közösen egy lovas 

gyűjteményt készítettünk el, amibe összegyűjtöttük a különböző lovas 

mondókákat és énekeket, énekes játékokat. A gyermekek az éneklés és a 

mondókázás közben különböző eszközök segítségével a ritmust és az egyenletes 

lüktetés során a lovak lépéseinek utánzását tették lehetővé. 
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Lovas mondókák, énekek 

Gyűjteménye 

 

 

 
Hóc, hóc, katona,   
Tarka kutya hátára, 

Ketten ülünk egy lóra, 

Hárman meg a csikóra, 

Szénát, zabot a lónak, 

Abrakot a csikónak. 

 

Gyí, paci, paripa, 

nem messze van Kanizsa, 

odaérünk délre, 

libapecsenyére. 

 

Gyí te, gyí te, kis paripa, 

Hátadra ül a katona, 

Jól megfogja a gyeplődet, 

Hogy ne vessed el majd őtet, 

Ej-haj, ágaskodva 

El is szalad már. 

Hőc, hőc, Dányádra, 

Tarka kutya hátára, 

Ketten ülünk egy lóra, 

Hárman meg a csikóra, 

Szénát, zabot a lónak, 

Abrakot a csikónak. 

 

Gyí te, gyí te hopp, 

Megy a paci kopp. 

Kopp, kopp, kopp, 

Nagyot ugrik, hopp. 

 

Gyí te, paci, gyí te,ló, 

gyí te, Ráró, hóha, hó. 

 

Gyí, te fakó! Gyí, te szürke! 

Gyí, két lábam fussatok! 

Gyorsan, gyorsan a faluba, 

ott kaptok majd abrakot! 
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A lovakkal kapcsolatos ismeretek bővítése 

képen a gyermekek megismerkedhettek a 

kovácsmesterséggel. Megtapasztalhatták a 

játék által, hogy a kovácsnak hány darab patkó 

kell elkészítenie egy, kettő esetleg három ló 

esetében. A tevékenység során a gyermekek a 

darabszámmal kapcsolatos történések 

eljátszásával tapasztalatot gyűjthettek a 

darabszám változásairól. A játék során 

sorozatokat készíthettek 

mennyiségi tulajdonság szerint. 

A lovakat összehasonlíthatták a 

patkók alapján és párosíthatták. 

Gyakorolhatták a 

tőszámneveket és a 

sorszámneveket egyaránt. 
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Miután a gyermekek a lovakat 

megpatkolták barkácsolás és kép 

kialakítás során elkészíthették a 

saját patkójukat. A patkókészítés 

során ügyeltem a differenciálásra, 

hiszen a gyermekek előre kivágott 

patkóból és kivágatlan patkóból 

választhatták ki az alapot, illetve aki 

igényelte tevőleges segítséget 

nyújtottam számára, majd pedig egyéni 

esztétikai érzéküknek megfelelően 

kiszínezték és ki díszíttették.  

 

Ezt követően arra voltam kíváncsi, 

hogy amennyi patkót sikerült 

elkészíteni, sikerül-e annyit a patkó 

állványra rádobni. A mozgásos, 

ügyességi játék során matematikai 

tapasztalatszerzésre volt lehetőség, 

hiszen két különböző patkóval 

próbálkozhattak dobni egy papírral 

és egy hungarocellből készített 

patkóval.  

A gyermekek logikai összefüggő képességüknek köszönhetően megtapasztalták, 

hogy a papír könnyebb, ezért nehezebb vele célozni. Problémamegoldó 

képességük által azt is megtapasztalták, hogyha közelebb állnak, akkor 

könnyebb rácélozni, ha pedig távolabb, akkor nehezebb. 
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 Gyűjtőmunka során a 

gyermekek olyan szavakat 

kerestek a szüleik segítségével, 

amelyben megtalálható a „ló” 

szó. Majd ezt követően azt is 

megállapították, hogy hol 

hallják benne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hét során ellátogattunk a Szarvason található 

„Szárnyaló lovas tanyára”. Mikor a helyszínre 

érkeztünk egy nagyon szép és esztétikus helyszín tárult 

elénk. A tanya belseje felé haladva mindkét oldalt 

bokszokat láthattunk, amelyben a lovakat is 

megtekintettük. Különböző helyszíneken pedig más-

más házi állatokat tekinthettünk meg.  

 

Szavak, amelyben megtalálható 

a „ló” szó 

Villanykapcsoló                         Olló 

Markoló                                    Daráló                            

Holló                                         Kaszáló 

Istálló                                        Nyalóka 

Lódarázs                                    Faló 

Parkoló                                     Csaló 

Pároló                                       Lóg 

Szárnyaló                                 Helló 

 

Vasaló 
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A tanyán a tulajdonos, Renáta néni vezetet be 

minket, nagyon élményszerűen a lovak világába. 

Elsőként a lovakat tekintettük meg. Megismertük a 

lovak testfelépítését, 

neveit, a hozzájuk 

tartozó újabb 

fogalmakat, mint 

pl.: bér ló.  

 

 

 

Ezt követően ellátogattunk a 

baromfiudvarba is, ahol láthattunk 

kacsát, tyúkot, vadkacsát, illetve itt 

volt megtalálható a nyuszi is. 

Lehetőségük volt a gyerekeknek az 

udvart belülről is megtekinteni, az 

állatokat megsimogatni illetve a 

tyúkok tojásait összeszedni, és 

megetetni. Majd következtetéseket 

vontak le, hogy miben térnek el a 

lovaktól. Pl.: a lovaknak 4 lába van, a 

ló feje nagyobb, mint a nyuszié.  
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Majd játékos keretek között 

megismerkedtünk az elsődleges, 

másodlagos, harmadlagos és 

negyedleges tisztító eszközökkel, 

amely jelen van a lovak életében. A 

négy nagy csoportot szét kellett 

válogatni szubjektív szempontok 

alapján majd a halmazok 

számosságát megállapítani, ezt 

követően pedig sorba rendezni. 

 

A gyermekeknek felkínálták, azt a lehetőséget, hogy a kiválogatott eszközök 

segítségével Zotyát, a pónilovat megtakaríthatják az elsődleges, másodlagos, 

harmadlagos és negyedleges eszközökkel. 
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Az élménybeli nap után a 

gyermekek szabadjátékaiban 

megjelentek a számukra kedves 

élmények, mint pl.: megépítették 

a szárnyaló lovas tanyát, 

kialakították a bokszot, ahol a 

lovak gondozási szokásait 

gyakoroltál, lovakat patkoltak a 

kovácsműhelyben.  

 

 

 

A gyermekek 

játékait tovább 

lendítve 

felajánlottam, 

hogy 

elkészíthetik a 

saját lovaikat WC-papír gurigából, 

amelyet szintén meg lehet patkolni, 

elhelyezni a lovas tanyán és a gondozási 

szokásokat gyakorolni. 

 

 

 

 

 

Úgy gondolom, hogy a ló projekt hét a gyermekek 

számára tartalmasan és játékosan telt el.  


