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Ötletek szülőknek az otthonlét tartalmassá 

tételéhez 

 

(Szentimrevárosi Óvoda nevelőtestületének 

gyűjtése és ajánlása alapján) 

 

 

TÉMA:  

PÜNKÖSD 

 

 

IDŐSZAK: MÁJUS 25. – MÁJUS 29. /1 hét 
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VERS, MESE, ANYANYELVI JÁTÉKOK: 

 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek) 

MESÉK: 

 Aranytulipán (népmese) 

 Rózsát nevető királykisasszony (népmese) 

 Az álomlátó fiú (népmese) 

 

VERSEK, MONDÓKÁK: 

 Elhozta az Isten piros pünkösd napját, 

Mi is meghordozzuk király kisasszonykát. 

Ma vagyon, ma vagyon piros pünkösd napja, 

Holnap lészen, holnap lészen a második napja. 

 

 Királyfi mondókája:  

Királylány rózsája 

Kihajlott az útra, 

Szedje fel menyasszony, 

Tegye koszorúba 

Nemes szüleimnek 

Érdemes kertjében, 

Mint pünkösdi király, 

kinyíltam én szépen! 

 

 Királylány mondókája: 

Nem anyától lettem, 

Rózsafán teremtem. 

https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/aranytulipan
https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/varazs-mesek/a-rozsat-neveto-kiralykisasszony
http://mek.oszk.hu/00200/00237/00237.htm?fbclid=IwAR2A9zPU-jJwFV3KD6nqhrHCzHFRTXAT-h2LhqL0zpSMwfK8mAEMkCw4Kfs#12
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Piros pünkösd napján, 

Hajnalban születtem! 

 Áprily Lajos: Rapsonné erdejében (részlet) 

Pünkösd másodnapján 
gyönyörű a hajnal, 
hangos pünkösdölők 
indulnak a dallal: 
"A pünkösdi rózsa 
kihajlott az útra, 
gyere bé, viloja, 
szakassz egyet róla..." 
Megindultunk mi is 
frissen, kora reggel, 
csilingelő szavú, 
cifra gyermekekkel. 

 
Százszor mondják a dalt, 
soha el se vétik, 
elkísértek vele 
a falu végéig. 

 

ANYANYELVI JÁTÉK: 

 Találós kérdések pünkösdre: Kertben élek, illatozom, én vagyok a szépek szépe. Aki 

letép, jól vigyázzon, tövis karcol tenyerébe!(rózsa)  

Vörös inge néki vagyon, karddal körülvéve nagyon. Nem kell neki engedelem, hogy a 

kertben megjelenjen. (tulipán) 

Van egy virág, jól ismerem, szúrós tövis között terem. Hajnalpiros a levele, mondjátok 

meg, mi a neve! (rózsa) 

 Meseszövés A gyerekek nagyon szeretik a meséket. Különösen érdeklődőek, ha ők 

maguk találhatnak ki új meséket. A meseszövés csoportos mesekitalálás. A 

játékvezető mond egy bevezető mondatot. A mellette ülő gyerek folytatja a 

megkezdett gondolatot. Sorban mindenki tovább fűzi a mesét, végül egy önálló 

történet alakul ki. A meseszövésnél arra kell vigyázni, hogy ne ismert mesét 

mondjanak el a gyerekek, hanem önálló elképzeléseiket, gondolataikat fogalmazzák 

meg. Kezdetben vagy kisebb gyerekeknél képekkel, bábokkal segíthetjük a 

mesekitalálást.  

 „Erről jut eszembe!” játék: A játékosok körbe ülnek. Az első mond egy szót. A 

mellette ülőnek olyan szót kell mondania, ami kapcsolatos az előző szóval, tehát arról 

jutott az eszébe. Ha a kapcsolat nem nyilvánvaló, bárki rákérdezhet az összefüggésre. 
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Ha a játékos nem tudja a kapcsolatot megmagyarázni kiesik vagy zálogot ad. pl. 

labda, rét, fa, cseresznye, víz (a cseresznyét meg kell mosni), hajó, kémény, füst, stb.  

 

Könyv és link ajánló: 

Takács Viktória: Pünkösdi mese 

https://www.libri.hu/konyv/takacs_viktoria.punkosdi-mese.html 

 

 

Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

 
MESÉK: 

 A tulipánból lett királyfi 

https://pompasnapok.blog.hu/2018/12/11/a_tulipanbol_lett_kiralyfi 

 A szomorú királykisasszony, népmese itt 

 A táltosgalamb  

https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/matyas-kiraly-mesek/a-taltosgalamb 

 

VERSEK, MONDÓKÁK: 

 

A pünkösdi rózsa, 

kihajlott az útra, 

szedje föl a menyasszony,  

kösse koszorúba. 

 

Lányok ülnek a toronyban, 

gyöngyös koszorúban. 

arra mennek a legények 

sárga sarkantyúban.   

Népköltészet (részlet) 

Énekelhetjük is: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ari0JpY5IC4 

 Anyám, édes anyám – dalos-mímes játék 

Lányok: 
Anyám édes anyám, 
elfeslett a csizmám. 
Elfeslett a csizmám 
ki varrja meg immár? 

https://www.libri.hu/konyv/takacs_viktoria.punkosdi-mese.html
https://pompasnapok.blog.hu/2018/12/11/a_tulipanbol_lett_kiralyfi
https://mek.oszk.hu/00200/00236/html/01.htm#cim40
https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/matyas-kiraly-mesek/a-taltosgalamb
https://www.youtube.com/watch?v=Ari0JpY5IC4
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Anyuka: 
Lányom édes lányom, 
csépeltünk a nyáron 
Eladjuk az árpát, 
veszünk új csizmácskát! 

 

ANYANYELVI JÁTÉK: 

 asszociációs lánc: elindítunk egy szót, majd láncszerűen mindenki mondhat az előzőre 

egy új szót, bármit, ami eszébe jut róla. Érdemes néha rákérdezni, kis magyarázatot 

kérni, hogy miért ezt gondoltad?  

 szótagolós játék: mondunk egy szót a gyereknek, aki visszaismétli tapsolással 

(szótagolva, a szótagokat tapsolva) – játszhatjuk képek segítségével akár, 

gyakorlottabbaknál megszámolhatjuk, hányat kellett tapsolni, aszerint gyűjthetjük 

külön a képeket stb. 
 Zelk Zoltán: Vakáció, vers itt 

 

Könyv és link ajánló: 

Takács Viktória: Pünkösdi mese 

https://www.libri.hu/konyv/takacs_viktoria.punkosdi-mese.html 

 

 

 

Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

MESÉK: 

 Jékely Zoltán: A három pillangó 

https://ovisvilag.blog.hu/2009/04/01/tavaszi_mese_a_harom_pillango 

 

 A kert legszebb virága 

http://www.kabbalablog.hu/2015/11/mese-kert-legszebb-viraga.html 

 

http://www.ovi-suli.hu/versek-nyarra.pdf
https://www.libri.hu/konyv/takacs_viktoria.punkosdi-mese.html
https://ovisvilag.blog.hu/2009/04/01/tavaszi_mese_a_harom_pillango
http://www.kabbalablog.hu/2015/11/mese-kert-legszebb-viraga.html
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VERSEK, MONDÓKÁK: 

 Én kicsike vagyok 

Nagyot nem szólhatok 

A pünkösdi királynak dicséretet mondok. 

Gyönge vessző vagyok, 

Minden felé hajlok, 

Szüleim kertjében nyílni akarok! 

 

 Lovagoltató mondóka: 

 

Gyí, te fakó, gyí te szürke… 

https://www.youtube.com/watch?v=MyYWZjZjSj8 

 

ANYANYELVI JÁTÉK: 

 Mi változott meg?  

Egy behatárolt területen tárgyakat rendezünk el. Megbeszéljük, mit látunk. A gyerekek 

elfordulnak, ez alatt megváltoztatjuk az egyik tárgy helyét. Visszafordulnak, és aki tudja, 

megnevezi a változást, majd visszaállítják az eredeti állapotot. A következő változtató az, 

aki először találta ki, mi változott meg. 

 Jön a vihar! 

Szülő a gyermek háta mögött jelzi a vihar közeledtét, két fadarab összeütögetésével. A 

gyerekek hazasietnek (kijelölt helyre) csendben lépegetve, hogy meghallják, mikor jelez a 

szülő. Addig lépegethetnek a kijelölt hely felé, amíg hallják a jelzést. Ha az abbamarad, 

mozdulatlanul megállnak, ha meghallják, újra elindulnak.  

Könyv és link ajánló: 

 Mesék kicsiknek - tanulságos, mókás és szép mesékkel 

https://konyvudvar.net/mesek-kicsiknek-tanulsagos-mokas-es-szep-mesekkel.html 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MyYWZjZjSj8
https://konyvudvar.net/mesek-kicsiknek-tanulsagos-mokas-es-szep-mesekkel.html
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2.ÉNEK, ÉNEKES JÁTÉKOK, MONDÓKÁK: 

 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek)  

DALOK, MONDÓKÁK: 

 Lányok ülnek a toronyba 

https://www.youtube.com/watch?v=4TjaECsDa_A 

 Mi van ma, mi van ma 

 Elhozta az Isten 

 Két szál pünkösdrózsa 

 Pünkösdi mondóka: 

Máma van, máma van  

Piros pünkösd napja. 

Holnap lesz, holnap lesz 

A második napja. 

András, bokrétás jól megfogd 

Lovadnak a zabláját, 

Hogy ne tapossa, hogy ne tapossa 

A pünkösdi rózsát. 

  

Erre mentek a kisasszonyok 

Szép gombos ruhába 

Beleléptek véletlenül 

Pünkösdi rózsába. 

András, bokrétás jól megfogd 

Lovadnak a zabláját 

Hogy el ne tapossa 

A pünkösdi rózsát. 

 

Az Alföldön általában lányok voltak a főszereplők, az ő 
pünkösdölőjüket mivanma vagy mavagyon járásnak nevezték el. Lakodalmas menet 

https://www.youtube.com/watch?v=4TjaECsDa_A
https://www.youtube.com/watch?v=Ari0JpY5IC4
https://www.youtube.com/watch?v=-3n2Llih8AI
https://www.youtube.com/watch?v=1aWGYqYjLok
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mintájára felvonultak a lányok zöldágakkal és a vőlegény is lány volt. Megálltak egy-egy háznál 
és tréfásan ”adományt” kértek jókívánságaikért. 
 

 Meghozta az isten… – mímes játék 

Fiúk: 

Meghozta az isten piros pünkösd 

napját,  

Mink is meghordozzuk a 

királykisasszonykát. 

Szép lányoknak rózsakoszorúját, 

Szép legényeknek 

szegfűbokrétáját. 

Lányok: 

Öregasszonyoknak kemence 

kalácsot, 

Öregembereknek csutora 

borocskát. 

Ekkora legyen a kendtek 

kenyere! 

(Kezükkel mutatják.) 

 

 ZENEHALLGATÁSHOZ 

 Ghymes: Pünkösdre 

https://www.youtube.com/watch?v=nTAHxsXb4Xo 

 Kolompos Együttes: A pünkösdi királykisasszony 

 

Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

DALOK, MONDÓKÁK: 

 Én kicsike vagyok 

 Mi van ma, mi van ma 

 Ennek a kislánynak nem jutott párja 

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

 karmesteres játék: ismert dalt éneklünk úgy, hogy választunk egy karmestert, aki 

vízszintes karmozgással, „krokodilszájjal” mutatja, hogy mennyire hangosan 

énekeljünk épp. Az énekesnek figyelni kell, és a karmester karmozgása szerint 

halkabban-hangosabban énekelni.  

https://www.youtube.com/watch?v=nTAHxsXb4Xo
https://open.spotify.com/album/5QO0dc3GBxQdGquPHu7TiI
https://www.youtube.com/watch?v=zASV3dgd2M8
https://www.youtube.com/watch?v=Ari0JpY5IC4
https://www.youtube.com/watch?v=xZJPqJaDALw
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 ritmusjáték: játszhatjuk képekkel vagy tárgyakkal, melyekből sort alakítunk és 1-1 

hangot/mozdulatot társitunk hozzájuk. Videós példa hozzá itt – háttérzene nélkül is 

gyakorolhatjuk 

 

 

 

ZENEHALLGATÁSHOZ 

 Pünkösdi kiskirályné 

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

 

Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek)  

DALOK, MONDÓKÁK: 

 Koszorú,koszorú 

https://www.youtube.com/watch?v=dm7dvjWa3yQ 

 Bújj, bújj zöld ág…  

https://www.youtube.com/watch?v=UFAoFuci9yw 

 cickom,cickom.. 

https://www.youtube.com/watch?v=mZyIHDyIbd8 

 

 Kiskirálylány mondókája: 

Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok.  

Szüleim kertjében, most nyílni akarok.  

Ki akarok nyílni, mint pünkösdi rózsa, 

 de ki nem nyílhatok, csak úgy illatozok. 

(Ekkor a kicsi királykisasszonyt a magasba emeli két felnőtt és közben ezt mondják:) 

EKKORA LEGYEN A KENDTEK KENDERE! 

EKKORA LEGYEN A KENDTEK DISZNAJA! 

EKKORA LEGYEN A KENDTEK JÓKEDVE!  

 

 

https://www.facebook.com/archi1977/videos/a.10209689915697178/10219302317801223/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=rxkxDthChKE
https://www.youtube.com/watch?v=dm7dvjWa3yQ
https://www.youtube.com/watch?v=UFAoFuci9yw
https://www.youtube.com/watch?v=mZyIHDyIbd8
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 Badacsonyi rózsafán két szál vessző, 

Szőtték, fonták,össze roppantották, 

Ropp-ropp-ropp. 

(El is játszhatjuk: körbe megyünk, vagy egy helyben, „ropp”-ra leguggolunk közben ütemre 

tapsolunk.) 

 

ZENEHALLGATÁSHOZ 

A pünkösdnek jeles napján 

https://www.youtube.com/watch?v=WypnSzfek78 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.BARKÁCSOLÁS, RAJZOLÁS, FESTÉS: 

 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek) 

 Virágfüzér – papírból vágással, ragasztással 

 Tulipán – fonallal tekerve 

 szalvétavirág készítése itt – ráragaszthatjuk hajcsatra, hajpántra, vagy koszorút is 

készíthetünk belőle 

 párta http://csakkreativan.blogspot.com/2014/03/partak-az-1848-marcius-15-i-

musorhoz.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WypnSzfek78
https://i.pinimg.com/564x/05/2c/be/052cbe40e12c99a9af93cf3bd4e0ccdf.jpg
https://i.pinimg.com/564x/ce/71/0c/ce710c7d2dcb306674017464d85c51d0.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ob76CU1KViM
http://csakkreativan.blogspot.com/2014/03/partak-az-1848-marcius-15-i-musorhoz.html
http://csakkreativan.blogspot.com/2014/03/partak-az-1848-marcius-15-i-musorhoz.html
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 Pünkösdi rózsa – nyomdázás kartonpapírral 

 

 

 Készíts koronát! A kislányok bármely 

időszakban szeretnek királylányosat játszani, 

ezért igazán nem időpazarlás egy-egy saját 

korona készítése. Biztosan gyakran lesz 

majd használatban és már az is jó móka, ha 

együtt tervezitek meg és készítitek el. A 

koronát készíthetjük kartonból vagy 

filcből, díszíthetjük csillogós 

csomagolópapírral (akár mozaikosan), 

gombokkal, gyöngyökkel, szalagokkal 

stb. 

 

 

 

 

 

  Virágok muffin papírból, különböző anyagok felhasználásával készült díszítéssel 

http://imagestore1.blogger.hu/25_150709_753993_d87e8edec5a2eab6f9c7ec54e5cc3d7e_6bc3df_301.jpg
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Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

 tortapapírból készített galamb hajtogatással, vágással, leírás itt 

 origami galamb, lépések itt 

 Papírtulipán – hajtogatással 

 Korona dekorgumiból! 

 Dekorgumi lett az alapja a koronáknak, mivel nem szakad, nem gyűrődik, vízálló, jól vágható, jól 

lehet rá ragasztani. 

https://dettydesign.hu/2014/05/11/csinald-magad-korona-gyermeknapra/ 

 

 

 

  papírvirág koszorú itt (virágsablon itt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.origami-instructions.com/origami-dove.html
https://hu.depositphotos.com/99850008/stock-illustration-step-by-step-instructions-how.html
https://i.pinimg.com/564x/4f/66/a5/4f66a5fe34663fd2c755ab2eee7d8b42.jpg
https://dettydesign.hu/2014/05/11/csinald-magad-korona-gyermeknapra/
http://kiflieslevendula.blogspot.com/2012/01/tavaszkivanos-papirvirag-koszoru.html
http://altalenablogja.blogspot.com/2010/08/sablon-viragokhoz.html
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 Virágok készítése  papírguriga nyomdázásával 

 

 

Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek)  

 a pünkösdi királynak készíthetünk lovat, papírból lófejet seprűnyélre, sablon hozzá itt, 

kép itt és itt 

 

 

 

 

 

 

- Pünkösdi rózsa – nyomdázás zellerszárral 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/5d/54/b8/5d54b8ba28b2ec6c3cd7905e25eab53c.jpg
https://www.fun365.orientaltrading.com/project/diy-paper-horse-stick
https://www.wireltern.ch/artikel/steckenpferd-0517
https://i.pinimg.com/originals/f4/aa/87/f4aa8714681534c9463d2bbcbb48ea1a.jpg
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 Korona díszítése 

Sablon: http://images.imgsrv.apuci.hu/articles_images/002386/files/korona_sablonok.pdf 

Vastagabb papírra másoljuk át a sablont, majd a vonal mentén mi vágjuk ki, gyermekek pedig tetszés 

szerint díszíthetik fel otthon megtalálható apró dolgokkal (gyöngyök, matricák, kivágott papírformák 

stb.) 

A királykisasszonyok koronájára fátylat is varrhatunk egy régi függönydarabból. A siker garantált lesz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.MOZGÁSOS JÁTÉKOK SZABADTÉREN 

ÉS/VAGY SZOBÁBAN: 

 

http://images.imgsrv.apuci.hu/articles_images/002386/files/korona_sablonok.pdf
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Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek) 

A pünkösdi király: Bothúzással, futójátékokkal, választották maguk közül a legények a 

pünkösdi király. A faluközösség fiataljainak vetélkedéséből győztesen kikerülő legény a 

pünkösdi király. Szépen feldíszített karosszékbe ültetik, fejére ráhelyezik a lányok által 

készített koszorút, és azon a napon három kívánságát teljesítik. 

Ilyen vetélkedés lehet:  

 futóverseny a ház körül 

 Karikadobálás botokra, ha nincs ilyen játék otthon, 

akkor jó célt szolgál a kiüresedett műanyag flakon, 

mely megtöltve vízzel alkalmas bábunak. Ha a 

gyermeknek van hozzá kedve fel is díszítheti azokat 

műanyag felületre használható festékkel, vagy 

filctollal, színes papírral. Dobó karika lehet pl. papír, 

vagy műanyag tányér, melynek belsejét körbe 

vágjuk. 

 

 

 Bothúzás 

 

 

 

 talicskázás (kép 

 zsákbanfutás: textil bevásárlótáska, nagyobb műanyag szatyor megfelelő hozzá. 

Lehet zsákban futni egyenes vonalon, szlalomozva, különféle pályákat teljesítve.  

 

 

Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

 klasszikus ugróiskola és többféle variánsra ötletek itt 

 aerobikos torna gyerekeknek, videó itt 

 egyszerű lábboltozatot erősítő játék játszható kifeszített szalagokkal, videó itt – 

játszható állva vagy hátsó kartámasszal ülve, lehet egyedül vagy versenyszerűen 

időre, mindenki más szint gyűjt 

http://www.labtoll.hu/hirek_130410_tamopverseny_ujszasz_elemei/image005.jpg
https://pompasnapok.blog.hu/2016/08/03/otletgyujtemeny_ugroiskolak
https://www.facebook.com/katusattilaedzo/videos/243504103696605/?v=243504103696605
https://www.facebook.com/EquidadeComEducacao/videos/186562419212896/?v=186562419212896


16 
 

 klasszikus ugróiskola és többféle variánsra 

ötletek itt 

 

 

 

 

 

 

Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

 torna gyerekdalokkal itt 

 tavaszi fejlesztőtorna itt 

 gurulás: bejárjuk a lakást pl.krokodil mászásban, ám ahol szőnyeggel találkozunk, 

azokon végig kell gurulni (oldalsó gurulással, egyenes törzzsel, lábbal, és nyújtott 

karral is, ha van rá hely) 

 teke játék, ha nincs hozzá bábunk, akkor jó célt 

szolgál a kiüresedett műanyag flakon, mely 

megtöltve vízzel (nem szinültig) alkalmas teke 

bábunak. Ha a gyermeknek van hozzá kedve 

fel is díszítheti azokat műanyag felületre 

használható festékkel, vagy filctollal, színes 

papírral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pompasnapok.blog.hu/2016/08/03/otletgyujtemeny_ugroiskolak
https://www.facebook.com/csikyszinhaz/videos/443494769785108/?v=443494769785108
https://www.youtube.com/watch?v=uPNbBsIWrtk
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5.KÖRNYEZETÜK MEGISMERÉSÉT 

ELŐSEGÍTŐ JÁTÉKOK, MATEMATIKAI 

JÁTÉKOK: 

A tavaszi ünnepkör egyik legszebbike pünkösd vasárnapja és hétfője. Vallási eredetű - a 
keresztény egyház születésnapja - és a kiteljesedő kivirágzó tavasz ünnepe is; a bazsarózsát 
nyitogató, orgona és akácfavirág illatú kikelet! 
Néphagyományaink szerint e két napon a falusi közösségek népi versenyjátékokat, 
/gerendahordás, hordóemelés, lovaglás/ tréfás viadalokat rendeztek saját örömükre és így 
versengtek a pünkösdi király címért a legények. Megválasztották párját, a pünkösdi királynét 
is, és tréfásan ”összeházasították” őket egy  esztendőre. 
Pünkösdkor különféle magyarázatokkal a házakra, kerítésekre, istállókra zöld ágat tűznek. 
Általában a gonosz, rossz szellemek elhárításával magyarázzák vagy egyszerűen az ünnep 
jelképezésével, néhol pedig a lányos ház jeleként értelmezik. 
Mint a zöld ág változata, a májusfa a pünkösdi ünnepeken is fontos szerepet kapott. Egyes 
vidékeinken ilyenkor állították a májusfát, míg ott, ahol május elseje volt a felállítás 
hagyományosan megszabott ideje, az ünnepélyes kidöntésére került sor pünkösdkor. 
Galgamácsán például pünkösd szombatján mentek a legények a fáért az erdőbe, aznap este 
hordták szét. Többek között a Zempléni-hegyvidék falvaiban is pünkösdkor állítják a májusfát. 
A pünkösdi májusfának a fiatalok mulatságával kapcsolatos két jellegzetes példája a csallóközi 
vámkerék és a szabadszállási jádzófa. 
Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek) 

 Pünkösdi királynéjárás 

Királynő a főszereplő, a falubéli kislányok közül választották. Ünnepi ruhába volt 

felöltözve,  mellette király is szerepelt. A "királynő" feje fölé kendőből sátrat formáltak a 

többiek, így járták sorba a falu házait, ahol rózsát, virágot hintettek az udvarra. Köszöntőt 

mondtak, mely tulajdonképpen a termékenységvarázslások sorába tartozik. Énekeltek, 

táncoltak, adományként pedig almát, diót, tojást, esetleg néhány fillért kaptak. Az ismert dal 

alapján néhol "mavagyonjárásnak" is nevezték a pünkösdölést. 

 Gyakran a pünkösdöléskor a lakodalmas menetek mintájára menyasszony és vőlegény 

vonult a kíséretével házról-házra. Előfordult, hogy a vőlegény szerepét is lányok játszották el, 

természetesen  fiúnak való ruhadarabokba öltözve. Az egyik kislány kosarat vitt magával, 

abba gyűjtötték az adományokat. 

 Pünkösd, a néphagyományban:  

http://www.kerekito.hu/jelesnapi-kalendarium/item/106-punkosd-anephagyomanyban 

https://netfolk.blog.hu/2013/05/07/punkosdoles_es_mas_nepszokasok 

 ismerkedjünk a Pünkösdhöz kötődő népi időjóslásokkal, figyeljük meg az aktuális 

időjárást, majd később, hogy „valóra vált-e”: Pünkösd napi esésre ne várj áldást 

esésre. Ha pünkösdkor szép az idő, sok bor lesz. 

http://www.kerekito.hu/jelesnapi-kalendarium/item/106-punkosd-anephagyomanyban
https://netfolk.blog.hu/2013/05/07/punkosdoles_es_mas_nepszokasok
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 ismerkedjünk a pünkösdi népszokásokkal pl. ügyességi játékok és pünkösdi 

királyválasztás, pünkösdi királyné-járás, jókívánságok, videó hozzá itt 

 virágos nyomtatható memóriajáték itt 

 

 

 

 

Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

Pünkösdölés 
A kislányok, legények falufeljáró köszöntése a pünkösdölés, mely eredetileg a lányok, később 
a gyermekek szokása.  Sokszor a pünkösdi király és királyné párost a kíséretével jelenítettek 
meg, de volt, ahol lakodalmi menetet menyasszonnyal és vőlegénnyel. Ez a szokás hasonló a 
pünkösdi királynéjáráshoz (néhol azt nevezik pünkösdölésnek), de ez elsősorban 
adománygyűjtésre szolgált. A gyerekek, vagy fiatalok csapata énekelve, táncolva végigjárta a 
falut, s adományt gyűjtött.  A házról házra járó csoportok bekéredzkedés után szavalnak, 
énekelnek, táncolnak, átveszik az adományokat, majd ismét táncra perdülnek. Ez a szokás 
hasonló a pünkösdi királynéjáráshoz, de ez elsősorban adománygyűjtésre szolgált. 
 
http://szolnokinaplo.hu/2013/05/17/punkosd-tortenete-hagyomanyai-nepszokasai-/ 

https://netfolk.blog.hu/2013/05/07/punkosdoles_es_mas_nepszokasok 

 nevettető játék: „Hadd látom a királynétokat, édes-e vagy savanyú?” (pünkösdi 

királynéjáráshoz kapcsolódó rigmus, leírás itt), ezzel a mondattal indít a nevettető, 

majd fintorgással, csiklandozással próbálja rávenni a másik játékost, hogy elnevesse 

magát. Ha nem neveti el magát, ő győz. Állíthatunk időkorlátot, vagy hogy x-ig való 

számolásig kell kibírnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=DHMvfR7ADlg
http://www.abcakademia.hu/storage/magazin/abc_memoriaviragok_1_szint.pdf
http://szolnokinaplo.hu/2013/05/17/punkosd-tortenete-hagyomanyai-nepszokasai-/
https://netfolk.blog.hu/2013/05/07/punkosdoles_es_mas_nepszokasok
https://www.bama.hu/szines/ezoteria/punkosd-a-lelek-unnepe-307014/
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 fűzzünk gyöngyöt megadott sorminta szerint 

 virágos nyomtatható memóriajáték itt 

 virágos árnyképes párosító itt, állatos itt 

 

 

Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

Tavaszköszöntés – zöldág járás 

A pünkösdi időszakban jellemző szokás a zöld ágak házba vitele. Az ablakokra, az ajtók fölé, a 
szobák falára, a kútgémre, a malmokra frissen vágott zöld ágakat tűztek. Az ősi 
termékenységvarázslások emléke ez a szokás, de egyben védelem is a rontás, a boszorkányok 
ellen. A földbe tűzött zöld ág a hiedelem szerint megóvja a vetést a jégveréstől, a kártevőktől. 
Lányok kapuzós, körtáncos játékai jellemzőek erre az időszakra. Énekelve, kapun átbújva és 
kaput tartva járják végig a falut. 

Ekkor a falu tágasabb helyén gyűltek össze a fehérbe öltözött lányok. A szokás lényege, hogy 
a leányok zöld ágakkal vagy virágokkal vonulnak végig a falun.  Két nagyobb lány kaput 
formál, a többiek átbújnak alatta, s közben énekelnek. Dalolva járják végig a falu utcáit, 
átbújva a „kapun". 

https://netfolk.blog.hu/2013/05/07/punkosdoles_es_mas_nepszokasok 

 

 

 

 tapintós felismerő játék: becsukott/bekötött szemmel egy nagy tálra összekészített 

zöldségeket/gyümölcsöket/virágokat kell felismerni a gyereknek a tárgy formája és 

illata alapján 

 szagláló felismerő játék: az előzőhöz hasonló, de itt csak az orrunkat használhatjuk. 

Ismertebb fűszerekkel, gyümölcsökkel játszhatjuk (pl. fahéj, narancs, eper, 

bazsalikom, levendula, citromfű) 

 

http://www.abcakademia.hu/storage/magazin/abc_memoriaviragok_1_szint.pdf
https://www.juf-milou.nl/index.php?id=6967&gmtsop=2TheSeiLenWerOve&p=show&noid=1
https://www.juf-milou.nl/index.php?id=6689&gmtsop=2TheSeiLenWerOve&p=show&noid=1
https://netfolk.blog.hu/2013/05/07/punkosdoles_es_mas_nepszokasok
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Kedves Szülők! 

Ez az utolsó témakör, mely a családok részére készült a 

Szentimrevárosi óvoda nevelőtestületének ajánlásával. 

Reméljük szándékunk elérte célját és segíteni tudtunk a 

megváltozott helyzet hozta nehézségekben, mely által otthon is 

tartalmassá, élményekkel telivé tudták tenni az együtt eltöltött időt. 

 

Remélhetőleg a szeptembert már a 

megszokott helyen, feltételekkel tudjuk 

kezdeni és örömteli találkozásunknak a 

gyermekek felé már jelét is adhatjuk.  

 

Addig is kívánunk minden családnak 

pihentető, nevetéssel, örömökkel, élményekkel teli nyarat! A 

gyermekeknek pedig vidám, hancúrozós, örömteli gyermeknapot! 

Szentimrevárosi óvoda dolgozói 

 

 

Zelk Zoltán: Vakáció 

Hova menjünk, milyen 

tájra? 

Hegyre talán vagy 

pusztára? 

Folyópartra, vagy erdőbe? 

Faluszéli zöld mezőre? 

Lepkét fogjunk, vagy 

horgásszunk? 

Vagy mégiscsak hegyet 

másszunk?                                                         

Akár erdő, akár folyó: 

gyönyörű a vakáció! 

 


