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Ajánlás 

 

„Nem lehet elég korán kezdeni” szoktuk mondani, ha a gyermekeket valamire szeretnénk 

megtanítani. Különösen is áll az igaz emberség kifejlesztésére, amelynek egyik legszebb 

vonása az irgalom. Szent Márton élete kiválóan alkalmas arra, hogy felkeltsük az iránta való 

tiszteletet és a példájából való okulást és tanulást. A KPSZTI által meghirdetett pályázat 

„Szent Márton ünnepén égő lámpást viszek én…” című pályázat az ország minden részéről 

begyűjtötte az ünnep előkészítésével, megvalósításával, a szent legendájának feldolgozásával, 

hatástörténetével foglalkozó anyagot óvodások számára. A munka pedagógiai, didaktikai, 

pszichológiai szempontból megfelel az életkoruknak. A gyermekek fogékonyak a jóra, szabad 

legyen elmondanom egy óvodáskori emlékemet: otthonról óvodába menet - akkor még 

egyedül mehetett a gyerek az óvodába - találkoztam egy koldus emberrel, aki valóban koldus 

volt. Majd visszafordultam és otthon kértem valamit a koldus ember számára. Már nem tudom 

mit adtak a szüleim, hogy adjam oda a rászorulónak, de biztos, hogy vittem valamit. A 

címlapon szereplő kép is mutatja, hogy még Szent Márton életét is milyen jó érzékkel 

megrajzolják a mai óvodások. Kunszentmártoni óvodás gyermekektől kaptam a képet az 

ünnep kapcsán, azt a sokat idézett jelenetet örökítették meg, amint a szent odaadja a köntösét 

a koldusnak. Az is tanúságos, hogy a kép szélére odafestették a napot, mintha csak nézné, 

hogy milyen jó cselekedeteket viszünk végbe mi emberek a földön.  

Grolyóné Szabó Éva, Szerepi Imréné szerkesztésében megjelent segédanyagot jó szívvel 

ajánlom oktatás és nevelés céljára, mert ha a Szent Márton év el is múlik, irgalmasságot 

gyakorló keresztény emberekre, amíg a világ mindig szükség lesz, mert Jézus jövendölése 

egyre jobban valóra válik: „szegények mindig lesznek veletek” /Mt 26,11/. 

 

       Dr. Bábel Balázs 

 kalocsa-kecskeméti érsek 
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Előszó 

 

2016-os év az Irgalmasság éve és a Szent Márton év kettős jubileuma. 

Ferenc pápa a 2016-os évre az irgalmasság rendkívüli jubileumi évét hirdette meg, amelynek 

középpontjában Isten irgalmassága áll. Az Ő szavait idézve „…Arra szolgál ez a jubileumi év, 

hogy megérezzük szeretetének melegét, amikor vállára vesz, hogy visszavigyen minket az Atya 

házába. Arra való ez az év, hogy megérintsen minket az Úr Jézus, átalakítson minket az ő 

irgalmával, hogy mi is az irgalmasság tanúságtevői legyünk…” 

 

A kormány a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kezdeményezésére, a 2016-os évet 

Szent Márton-emlékévnek nyilvánította. A jubileumi év célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az 

1700 éve született Szent Mártonra, aki életével, cselekedeteivel példaképül szolgálhat a mai 

ember számára is. 

 

Különös kegyelem és nagy lehetőség ez számunkra, hogy a két jubileumi év egybeesik.  

A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet a katolikus óvodáknak a Szent 

Márton- év alkalmából három pályázati lehetőséget írt ki, melynek célja volt a jubileumi év 

méltó megünneplése. Fontosnak tartjuk a Szent Mártontól örökölt keresztény értékek 

megmutatását, a jótettein keresztül jó példa állítását az óvodáinkban, az erkölcsi értékek 

kiemelését (segítségnyújtás, odafigyelés a másik emberre, megajándékozó szeretet). 

Örömünkre szolgált, hogy az óvodák szép számban adtak be pályaműveket.  

 

Ez a segédanyag 16 katolikus óvoda munkáiból került összeállításra, akik az „Így ünnepeljük 

óvodánkban Szent Márton napját” című óvodás műsor megvalósítási tervpályázaton 

kiválasztásra kerültek. Vannak katolikus óvodáink, akiknek már nagy hagyománya, sok 

tapasztalata van e kedves Szent ünnepének megszervezéséről, megtartásáról. Szerettük volna 

ezeket az ötleteket egy csokorba összeszedni és bemutatni, illetve felkínálni azoknak az 

óvodáknak jó példaként, akik még csak most tervezik az ünnep bevezetését intézményük 

életébe.  

 

Köszönetet mondunk azoknak a katolikus óvodapedagógusoknak, akik munkájukkal, szakmai 

anyagaikkal gazdagították a kiadványunkat. Bízom benne, hogy ez a segédanyag hozzájárul 

Szent Márton-napi ünnepségek méltó megünnepléséhez katolikus óvodáinkban.  

 

Budapest, 2016 Nagyboldogasszony ünnepe 

 Grolyóné Szabó Éva  

 KPSZTI pedagógiai előadó 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Katolikus_P%C3%BCsp%C3%B6ki_Konferencia
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Szent Márton élete 

 

 

 

MÁRTON Kr. u. 316-ban vagy 317-ben jómódú, pogány szülők gyermekeként született 

Savariában. 12 éves korában szülei akarata ellenére kérte felvételét a keresztények közé, 

katekumenné avatták. Apja kívánsága szerint 15 éves korától katonáskodott, de itt is mindig 

talált lehetőséget erények gyakorlására, szerény és szolgálatkész volt. 

Amiensi szolgálata idején a különösen kemény télen a rajtalévő ruhadarabokon kívül már 

minden ruháját elajándékozta a szegényeknek, amikor didergő koldussal találkozott.  

Köpenyét kardjával kettéhasította és az egyik felét a koldus vállára borította. Másnap álmában 

Krisztust látta abban a köpenydarabban, amelyet a fázó koldusra terített. Krisztus így szólt 

hozzá: „Márton, a hittanuló öltöztetett engem ebbe a köpenybe.”  

339-ben, 22 éves korában keresztelkedett meg, Amiens-ben. Miután elhagyta a katonaságot, a 

szentéletű poitiers-i püspöknek ajánlotta fel szolgálatait. Az egyházi rangfokozatok legalsó 

lépcsőjén kezdte szolgálatát és csak később vette fel a diakonátust a poitiers-i püspök kezéből.  

Álmában utasítást kapott, hogy térjen vissza szülőföldjére, Pannóniába és ott hirdesse Krisztus 

igazságát. Édesanyját is a keresztény hitre vezette és megkeresztelte. Savariában is hirdette az 

evangéliumot, térítette a pogányokat, de az eretnek ariánus mozgalom hívei elfogták, 

megvesszőzték és elkergették Saváriából.  

Milánóban folytatta térítő munkáját, de az ariánusok itt is kikergették a városból, mint lázítót. 

Insula Gallinaria szigetére ment, ahol egy buzgó pap társával bűnbánó, szemlélődő életet 

kezdett. Márton 360-ban Galliába indult, hogy Hilárius püspöknek segítségére legyen térítő 

munkájában.  

Az eredményes térítőmunkához segítőtársakat keresett. Ligugé környékén remeteségbe 

http://szentmarton.martinus.hu/misc/articles/szent-marton-elete/.szm-miseje.jpg
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vonult, sokan csatlakoztak hozzá, ruházatuk egyszerű volt, személyes tulajdonnal nem 

rendelkeztek, imával és munkával teltek napjaik. Remetetársait és a keresztény hitre 

készülőket nap, mint nap oktatta. Egy idő után felvette a szerpapi rendet.  

Márton élete legfőbb céljának a keresztény hit terjesztését tartotta. Sokat utazott, térítette a 

pogányokat, egyházközségeket létesített, amelyek később vallási központokká váltak. A 

megtérített vidékekre elküldte tanítványait, hogy folytassák a keresztény hit megszilárdítását.  

371-ben tiltakozása ellenére Tours püspökévé választották. Püspökként is egyszerű életmódot 

folytatott. Járta a falvakat, lerombolta a pogány bálványokat, helyükön templomot épített, 

sorra alapította a kolostorokat. A kitartó apostoli munka eredményeként elérte, hogy a tours-i 

egyházmegye területén egyetlen pogány falu sem akadt.  

Működését csodák sora kísérte: betegek gyógyítása, halottak feltámasztása, ördögtől 

megszállottak megszabadítása volt a bizonyítéka az ő isteni kiválasztottságának. 

Fáradhatatlanul dolgozott a hit terjesztésén még idős korában is.  

Az Úr 397. november 8-án, egy vasárnapi napon szólította magához. Tours-ban a keresztény 

temetőben temették el november 11-én. Temetésére közel 2000 szerzetes érkezett Tours-ba és 

hatalmas tömeg vett búcsút püspökétől, akit évtizedek alatt szívébe zárt. Sírja fölé tanítványa, 

Brictius kápolnát emeltetett. Márton szerénysége, egyszerűsége és az általa véghezvitt csodák 

következtében különös tiszteletnek örvendett. Emlékét a mai napig őrzik. Számos helység 

viseli nevét. 

 

 

http://szentmarton.martinus.hu/szent-marton-elete 
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Szent Márton tisztelete a katolikus óvodákban 

 

 

 

„ Szent Mártonnak ünnepén, 

égő lámpást viszek én, 

Világítson mindig minekünk, 

ahol járunk, hova megyünk…” 

 

 

Piliscsaba, Szent László Óvoda óvodása 

 

„Nemcsak Szent Mártonnak, hanem mindenkinek van, kell, hogy legyen egy „köpenye”: 

valami, amit megoszthat másokkal, legyen az jó szó, vigasz vagy éppen étel. Ez a köpeny 

szimbólum, szeretetünk szimbóluma: érjen el azokhoz, akiknek szükségük van rá, és ne 

akadjon el útközben!” (Aigner Géza plébános atya) 

 

/Veszprém, Szent Margit Római Katolikus Óvoda/ 

 

Az a világ, amely körül vesz bennünket, amelyben élünk, hihetetlen tempóban változik, 

fejlődik. Ennek nem csupán pozitív jeleit tapasztalhatjuk, hanem negatív oldalát is. Nincs idő 

egymásra odafigyelni, egymás problémáit meghallgatni. Vannak emberek, akiknek egyetlen 

céljuk van, hogy fenntartsák önmagukat. De tudnak-e tenni másokért? Le tudnak-e hajolni a 

bajban lévőkhöz? Tudnak-e ajándékozni a rászorulóknak? Napjainkban ezek időszerű 

kérdések. A köntösét megosztó Szent Márton ugyanis nemcsak segít a kolduson, hanem fel is 

emeli a szeretet által. Az ilyen segítségre, szeretetre napjainkban legalább olyan szükség van, 

mint az ő korában.  

A Szent Mártontól örökölt keresztény értékek iránti megbecsülést jelzi, hogy óvodánkban 

hosszú évek óta megszervezzük a Szent Márton napot. Személyének, lelkiségének vonásait 

igyekszünk felvillantani, és ezzel példát nyújtani mindenkinek az igazi Krisztus-követésre. 
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/Pápa, Szent Anna Római Katolikus Óvoda/ 

 

Az óvodai nevelési év folyamán, a vallásos nevelés keretében megemlékezünk szentjeinkről, 

akiknek példás élete utat mutat a gyermekeknek az embertársak, és Isten iránti szeretetükben. 

Szent Márton élete, jócselekedetei nagy hatással vannak a gyermekekre, különösen a fiúkra. 

Szívesen játszanak katonásdit. A média által közvetített kép azonban durva, erőszakos 

magatartást sugall. Szent Márton is katonaember volt, de az ő életének megismerésével 

fejlődik, pozitív irányba terelődik a gyermekek erkölcsi értéke. Ezek a jószívűség, a 

segítőkészség, empátia, Isten és embertárs iránti szeretet. A dramatikus játékokban beleélik 

magukat a szerepükbe, ezáltal azonosulni tudnak, elsajátítják a helyes magatartási normákat. 

Szent Márton jósága, önzetlensége meleget áraszt a szükséget szenvedők szívében. A fényt, a 

meleget a gyermekek lámpásokkal jelképezik. Óvodánkban hagyomány, hogy november 11-

én, vagy ahhoz legközelebb eső napon megünnepeljük Szent Márton napját. Az első nyílt 

ünnepség a vendégek meghívásával, és a „Tücsök” csoport gyermekeinek közreműködésével 

történt. Az azt követő évben azt gondoltam, hogy ebből a szép ünnepből nem maradhatnak ki 

a többi csoport gyermekei sem. Ezért az óvoda nagycsoportosaival készülődtünk a jeles napra. 

A szülők nagy örömmel fogadták, támogatták ezt a kezdeményezést. 2015 novemberében 

Pápa város meghívásának eleget tettünk, csatlakoztunk a Márton napi rendezvénysorozathoz. 

Műsorunkkal nem csak színesítettük a városi ünnepséget, hanem elsősorban missziós 

feladatnak éreztük. Szent Márton legendáját felelevenítve hirdettük Isten végtelen szeretetét, 

irgalmasságát az emberek felé.  

 

 

/Szécsény, Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium/ 

 

Már az előkészületek során aktívan bekapcsolódnak a gyermekek, a szülők, a dolgozóink.  

Többféle tevékenységet kínálva, közös élményekkel emlékezünk meg Szent Mártonról. 

Ismerkedünk életével, megmutatjuk a feltétel nélküli szeretet kifejezésének lehetőségeit, 

módjait, a gyerekeink, társaik és a szülők felé. Az ünnepi előkészületekben, amit az 

ünnepnapot megelőző hétre tervezünk, bemutatjuk Márton püspököt, mesélünk életéről, jó 

cselekedeteiről, kiemeljük az emberek iránti szeretetét, segítőszándékát. „Jó cselekedet” táblát 

készítünk, ahol kis szívekkel jelezzük a gyermekek jó cselekedeteit, az önzetlenséget, a segítő 

magatartást. Elmeséljük a Márton legendát, eljátsszuk a saját készítésű kardokkal, süvegekkel. 

Megismerjük a néphagyomány szerinti libás közmondásokat, ételeket, fosztót játszunk, 
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verseket, mondókákat, énekeket mondogatunk, tanulunk. Saját készítésű, liba formájú 

süteményekkel látogatunk el a Ferences Betánia Szegénygondozó nővérekhez, a beteg, idős 

embereket megkínáljuk, versekkel, énekekkel kedveskedünk nekik. A lámpások a jó 

cselekedeteket, szimbolizáló fényt juttatják el az emberekhez. Rajzokkal, lámpásokkal 

díszítjük az óvoda tornatermét, a csoportszobákat, a legjobb munkákból kiállítást rendezünk a 

folyosón. Az ünnepi libalakomához közösen vásárolunk, közösen készítjük el, terítünk meg. 

Mindezzel a közösségi élményeken túl erősítjük a jó ügyért való tenni akarást, a 

segítőszándékot, embertársaink megbecsülését, elfogadását.  

 

Az ünnep előkészítése 

 

/Hódmezővásárhely, Mária Valéria Keresztény Óvoda/ 

 

Előzmény: Az ünnepre való készülődés hetekkel előbb megkezdődik az óvoda minden 

csoportjában: 

 lelki beszélgetések témája: Szent Márton püspök élete, legendája 

 lámpások készítése a gyerekek közreműködésével (a gyerekek keze munkája, mivel 

személyes kötődésüket fontosnak tartjuk) 

 imatanulás 

 alkalmi énekek elsajátítása 

 őszi versek, mondókák felidézése 

 sütemények sütése, vendégváró falatok készítése 

 játékos és utánzó mozgások – lovaglás, liba járás és libás futójátékok a mozgásos 

tevékenység során. 

 

A különböző tevékenységek komplexitásával, sokoldalú tapasztalatszerzéssel próbáljuk a 

gyermekeket az ünnepre felkészíteni. Projektünk záróeseménye a Szent Márton-napi lámpás 

felvonulásunk. 

 

Előzetes szervezési feladatok: 

 Előzetesen megvizsgáljuk az állomások helyszínét, melyek az óvodán kívül találhatók. 
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 Pontos tervet készítenek az óvodapedagógusok egy-egy állomáson a gyermekek, 

vendégek elhelyezkedéséről. 

 A vonulás útvonalát, a csoportok indulási idejét egy rövid megbeszélés keretében 

egyeztetjük. 

 Dajka nénik tájékoztatása a feladataikról, indulás után a terem sötétítése, lámpások 

középre helyezése a teraszon és azok meggyújtása. 

 Minden szülő kap egy írásos rövid tájékoztatót az ünnep előtt néhány nappal, melyen 

szerepel a gyülekezés időpontja, a lámpás gyújtás után a csoport indulásának ideje, a 

csoportok (7 csoport) indulási sorrendje, a menet útvonala és a biztonsági szempontból 

fontos szabályok. 

Ugyancsak itt köszönjük meg a szülők segítségét és kívánnak mindenkinek nagyon szép 

ünnepet. 

 

 

/Szolnok, Mustármag Római Katolikus Óvoda/ 

 

Cél: Szent Márton életpéldájának bemutatása, a keresztény hit megalapozása, összetartozás 

örömének megéreztetése (egy nagy közösség vagyunk) óvodai szinten.  

 

A megemlékezés előzményei:  

 erkölcsi erények megismerése a „Szeretet dobókocka” segítségével (Mindenkinek a 

barátja vagyok, Szó nélkül segítek, Megvigasztalok valakit stb.) 

 szentek életének megismerése (Szent Ferenc, Szent Erzsébet, Szent István, Szent Miklós, 

Szent József)  

 Szent Márton életének megismerése történeteken keresztül (bábjelenet) 

 „A vár népe”- szerepjátékok a csoportokban 

 a „Szegények karácsonya” – előző nevelési év tartós élelmiszergyűjtésének felidézése 

fotók segítségével  

 árnybábozás a csoportban (A vár népe, Szentjeink témában)  

 „Szent Márton nyomában” falon jócselekedetek képeinek kihelyezése (minden csoport 

közösen gyűjt). 
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Az ünnep megvalósítása 

 

Szent Márton története röviden a gyerekeknek 

/Baja, Szent László ÁMK Óvodája/ 

 

Szent Márton a Római Birodalom Pannónia 

tartományának Savaria nevű városában (mai 

Szombathely) látta meg a napvilágot 316-ban vagy 317-

ben egy római tribunus (elöljáró) fiaként. A római 

császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi 

Amiens városában egy hideg téli estén odaadta meleg 

köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak. Aznap 

éjszaka álmában megjelent Jézus koldus alakjában. 

Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta, megkeresztelkedett. 

Misszionáriusként sok jót cselekedett. Jóságáról még életében legendák keringtek, püspökké 

akarták szentelni. Mikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől nagy alázatosságában a 

ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt 

csaptak, így elárulva Márton rejtekhelyét. Mártont 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 

398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat. 

 

Szent Márton témahetek céljai 

 

A gyermekek tapasztalják meg, hogy voltak és vannak olyan emberek, akiket érdemes 

követnünk, akiket példaképünkké választhatunk életünkben (Szent László, Szent István, Szent 

Ferenc, Szent Erzsébet, Szent Miklós, szüleik, óvodában dolgozó felnőttek, stb.). 

Fontos nevelési célunk, hogy gyermekeink vegyék észre, kinek mire van szüksége, segítsenek 

egymásnak képességeik szerint. Szent Márton legendáját példaként állítjuk eléjük. Nagy 

jelentőségű az ünnep közösséget erősítő és formáló szándéka. Együtt lenni kicsinek, nagynak, 

szülőnek, ismerősnek, barátnak jó érzés. Tovább adni a hit fényét, a reményt, krisztusi 

szeretetet adva érezni, látni és láttatni, hogy összetartozunk. 

Gyermekeink ismerjék meg az ajándékozás örömét, a megosztás csodálatos érzését. 

Ismerjék meg a Márton naphoz kötődő szokásokat, népi hagyományokat. 
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/Csorna, II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola/ 

 

Márton naphoz közeledve minden csoport a csendes percek alkalmával megismerkedik a 

Szent legendáival. Olyan dalokat énekelgetünk, melyek kapcsolódnak, illenek Márton 

életéhez. /Kicsiny kis fényemmel…, Jézus kopogtat…, A fény, ami bennem él…,  Szent 

Márton hó és …, Ici-pici csapatunk… Szent Mártonnak ünnepén…, / 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka alkalmával a gyermekek keze nyomán különböző 

technikákkal, az eseményhez illő munkák születnek /kard, palást, gyertya, szív, ló, liba…/. 

Közös munkákkal megjelenítjük Márton legendáit, dobozokból templomot és oltárt emelünk 

tiszteletére. Az elkészült munkákból kiállítást rendezünk. 

 

 

 

Az ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenységeiben libás mondókák és dalok 

kerülnek elő, melyeket különböző mozgásokkal, hangszerkísérettel teszünk még vonzóbbá. 

Az óvó nénik lampionokat készítenek, minden gyermeknek és felnőttnek. Az óvodát 

mécsesekkel tesszük hangulatossá az ünnep napján. 

A csoportok felsorakoznak az intézmény udvarán, ahol röviden ismertetjük az est programját. 

A köszöntő és Szent Márton rövid élettörténetének, illetve a hozzákapcsolódó 

néphagyományoknak felidézése után magyar és német játékfűzéssel gazdagítjuk a 

megjelenteket. Megérkeznek a „lovas katonák”, akik az udvaron két-három kört trappolnak, 

jelezve ezzel, hogy indulnak a csatába. Ez a két-három lovas vezeti a gyermekcsoportokat és a 

hozzátartozókat, érdeklődőket a templom előtti térig, ahol a lovasok, a narrátor és a koldus 

segítségével jelenítik meg Szent Márton legendáját a kettévágott köpenyről. 

A láng átadása a templomban történik, ahol a gyermekek átadják az atyának, hogy ezzel 

gyújtsa meg az oltáron a gyertyákat, így fényükkel hirdessék Szent Márton szeretetét.   

Márton napi ünnepünkre meghívjuk intézményünk első osztályos gyermekeit és szüleiket is. 

A tanító nénikkel egyeztetünk a dalok sorrendjét illetően és a szervezésbe is bevonjuk őket, 

így lesz az egész intézménynek közös, szép Márton napja. A láng átadásakor tanító néni mond 
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verset Mártonról, a Szülői Munkaközösséget képviselő szülő pedig a könyörgést olvassa fel. 

Az atya néhány gondolattal megnyitja a szívünket Márton szeretetének befogadására. Ismét 

felcsendül: „Szent Mártonnak ünnepén…” mellyel visszavonulunk az óvodába, vagy 

kivonulunk a templom előtti térre, ahol forralt bor, meleg tea várja a melegedni vágyókat. 

Szerény szeretetlakomával is vendégül látjuk a megjelenteket /apró sütemény, libazsíros 

kenyér…/. 

 

 

/Mohács, Katolikus Nevelési Központ Szent Ferenc Katolikus Óvoda/ 

 

Szent Márton nap - megvalósítási terv 

 

A projekt címe: Szent Márton, az irgalmas  

A projektben résztvevők köre: Szent Ferenc Katolikus Óvoda gyermekei és munkatársai  

A projekt ideje: november 11-ét megelőző két hét.  

A projekt céljai és feladatai:  

 érdeklődés felkeltése a gyermeki kíváncsiságra építve  

 érzelmi ráhangolódás  

 tevékenykedtető, élményszerű, játékos tapasztalatszerzés  

 együttes élmény  

 viselkedéskultúra alakítása  

 erkölcsi értékek kiemelése: a megajándékozó szeretet  

 játékos formában, a műveltségi területeken keresztül: - énekek, körjátékok, versek, Szent 

Márton életének legendája, barkácsolás, dramatizálás - közelebb hozni a gyerekekhez a 

hazánkban született kedvelt szent életének misztériumát 

 Szent Márton személyének, élete főbb eseményeinek megismertetése  

 Szent Márton jótettein keresztül jó példa állítása  

 a szentek közösségéről ismeretek szerzése  

 tapasztalatok értelmezése és feldolgozása  

 közösségi érzés fejlesztése  

 kapcsolatépítés a szülőkkel  

 kapcsolatápolás a volt óvodásokkal.   
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A projekt előzményei:  

 Szent Márton életéről készült DVD rajzfilm megtekintése  

 beszélgetés Szent Márton napi népi hagyományokról.  

 

A megvalósítás helyszínei:  

 csoportszobák  

 zárda templom előtti tér  

 az óvoda udvara  

 a lámpás felvonulás a környező utcákon. 

 

A projekt produktumai:  

 lámpások, mézeskalács libák, sós-tekert libanyak, közös ünneplés, szeretetvendégség.  

 

A projekt terve - előkészítés:  

 a különböző célok és feladatok meghatározása  

 az ötletek és erőforrások átgondolása  

 a projekthetek tervének összeállítása.  

 

Gyűjtőmunkák:  

 anyaggyűjtés a lámpásokhoz  

o tollgyűjtés  

o kutakodás az interneten (zene, vers, mese, képek)  

 az óvodapedagógusok által IKT eszközök készítése  

 feladatlapok készítése  

 egyeztetés a plébános atyával  

 egyeztetés a lovas kocsival rendelkező segítőkkel  

 agapé megszervezése a szülői közösség bevonásával  

 a mindenkori nagycsoport ünnepi műsora.  

 

Megvalósítás a játékba integrált komplex tevékenységeken keresztül, melynek alapja a 

tapasztalatszerzés, a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait figyelembe véve.  

 

Csendes percek:  

 Szent Márton legendájának megismertetése  

 a legenda dramatizálása  
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 José Eal Navarro: Egyszer volt, hol nem volt….  

 színes ablaküvegek – „A szentek olyanok, mint a színes ablakok, mert az ablakokon 

keresztül látjuk a ragyogó napot. A szenteken át pedig látjuk, hogy milyen jó az Isten.”  

 szeretet cselekedetek Márton életén keresztül  

 zenehallgatás – Iváncsits Tamás: Köpeny. 

 

A külső világ tevékeny megismerése  

 Márton napjához kötődő népszokások és időjósló mondások  

 Tollfosztás, a toll felhasználhatósága  

 Fény és sötétség - A fény szerepe az életünkben – elűzi a sötétséget, meleget ad, élet 

sarjad általa  

 Világító eszközök megfigyelése és rendszerezése  

 Fény és árnyjátékok - hogyan keletkezik az árnyék (kísérletek: tárgyak keresése 

zseblámpával, színes üvegek fény felé tartása, állatok felismerése árnyékukról)  

 Libák sorba rendezése ritmus szerint  

 Libás társasjátékok  

 Számlálás kis papírlibákkal  

 Libás memóriajáték  

 

Verselés, mesélés  

Versek:  

 Gazdag Erzsi: Hej gúnárom  

 Péter Eika: Novemberi naptár lapok  

 Tordon Ákos: Libasorban  

Mondókák:  

 Novemberben Márton napján…  

 Réce, ruca, vadliba…  

 Nincs szebb madár…  

 A gúnárom elveszett…  

 Liba mondja gi-gá-gá…  

 Árok partján ül egy liba…  

 Egy petty, libapetty…  

 Paradicsom, paprika…  

 Sonne, Mond und Sterne…  
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 Dort am Himmel…  

Mesék:  

 Benedek Elek: Rókáné foga libacombra vágyik  

 Fazekas Mihály: Lúdas Matyi  

 Az aranylúd  

 Gőgös Gúnár Gedeon  

 A libapásztorlány  

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka  

 Írás libatollal  

 Nyaklánc fűzése libagége tésztából  

 Sós tekert libanyak, mézeskalács liba sütése  

 Papírtányérból liba készítése nyírással ragasztással  

 Libás színezők  

 Tenyérlenyomatos liba festése  

 Liba készítése tollragasztással  

 Papírliba mozaikozása  

 

Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc  

 Egyél libám  

 Hatan vannak  

 Gyertek haza ludaim  

 Héja, héja  

 Ködös Márton után  

 Siess libám  

 100 liba egy sorba  

 Lámpásom a kezemben  

 Márton, Márton, Márton igaz ember volt  

 Szent Mártonnak ünnepén  

 Szent Márton hó és szél nyomán  

 Szent Márton, Szent Márton hóban lovagolt  

 Laterne, Laterne  

 Ich geh’ mit meine Laterne  

 Martin, Martin  
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 Ein armer Mann, ein armer Mann  

 

Projektzáró nap: november 11-én Márton napi közös ünneplés a családokkal, volt 

óvodásokkal. 

 

 

/Szécsény, Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium/ 

 

Programterv  

A program ideje: 2015. 11. 11. 10 00 és 16 00  

Helye: Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Szécsény, Magyar út 13.  

Résztvevők: Az intézmény dolgozói, az intézménybe járó gyermekek, szüleik  

 

Előzmények  

Csoportokban zajló tevékenységek:  

Lelki beszélgetések:  

 szentek jelentősége  

 szentek élete  

 viselkedés, Jézus példájának hívebb követése  

 adakozás önzetlenség.  

 

Szent Márton legenda, történetek Szent Mártonról  

játékok  

mesék, versek, énekek  

munkadélután – szülők bevonása  

 lámpás készítése – technikai megoldások  

 dekoráció  

 vásárlás a lakomához, lakoma elkészítése  

plakát, meghívó  

kiállítás rajzpályázatra beérkezett művekből  

látogatás a Betánia idősek otthonában, a gyerekek által készített libasütemény kínálása  
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Ünnepi program  

 

8.00 A katonák dobszóval körbejárják a csoportokat, és kérik a gyerekeket, hogy az előzőleg 

elrejtett Márton köpenyének darabjait keressék meg saját csoportjukban, és a közös  

ünnepre hozzák magukkal.  

9.45 A csoportok levonulnak a tanult mondókákkal, énekekkel a tornaterembe és felhelyezik  

 a megtalált köpenydarabokat az előkészített formára.  

10.00 Az óvoda vezetője Szent Márton példáján keresztül beszél a jóságról, önzetlenségről,  

 mások megsegítéséről. Mindezt hogyan élhetik meg a gyermekek mindennapjaikban.  

10.10 Márton napi interaktív játék a részvevők bevonásával – a nagycsoportos korú  

 gyermekek előadása  

10.30 Visszatérés a csoportokba, tanult mondókákkal, énekekkel,  lakoma  

11.00 Közös játék a csoportban, udvaron  

 

15.45 Gyülekező a fedett teraszon  

16.00 Köszöntő vers a felelős csoport gyermekeitől – Szent Márton – dal  

16.05 A felkért kolléganő köszönti, majd tájékoztatja a megjelenteket a délutáni programról, a 

 felvonulás útvonaláról  

16.10 A templomig vezető úton felvonulás lámpásokkal énekkel, mondókával, majd 

 visszatérés az óvodába  

16.40 Meleg tea, „libalakoma” a teraszon, folyosón, terített asztaloknál, a gyerekekkel  

 előzőleg elkészített kínáló tálakról – kisütött tepertő, zsíros kenyér, hagyma, párolt  

 káposzta  
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/Piliscsaba, Szent László Óvoda/          

Szent Márton ünnep megvalósítási terve 

 

Előkészítés 

 

Sor-

szám 
Feladat Felelős Szükséges eszközök Időkeret 

1 

Kollégák tájékoztatása 

Időpont kijelölése  

A lovasok megkeresése 

Feladatok, határidők megbeszélése  

óvodavezető - szeptember 

2 Szükséges eszközök beszerzése, összegyűjtése 
óvodavezető, 

óvodapedagógusok, szülők 

sajtos doboz, festékek, 

papírok  
folyamatosan 

3 
Akvarell papírok előkészítése 

A színes papírok kivágása, sajtos dobozok bevonása  

óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztens, 

dajkák  

akvarell papírok, sajtos 

dobozok, ragasztó, színes 

papírok 

folyamatosan 

4. 

Egyeztetés a plébános atyával, a lovarda vezetőjével 

megbeszélés, időpontok egyeztetése, polgárőrök, 

segítők, apukák felkérése, forgalomirányítás, agapé 

szervezése 

óvodavezető szükség szerint  november eleje 

5. 
A meghitt percek keretében a gyermekek 

megismertetése Szent Márton életével 
óvodapedagógusok képek, könyvek, mécses  november eleje 

6. 
Szent Márton énekek énekelgetése 

Vendégek meghívása 

óvodavezető, 

óvodapedagógusok 
- 

az ünnep előtti 

héttől folyamatosan 

7. 
Márton napi lámpás palástjának megfestése a 

gyerekekkel 
óvodavezető, óvónők 

akvarell papír, akvarell 

festék, vizes tálka, szivacs 

az ünnep előtti 

héten 

8. 
Szent Márton legendájának dramatizálása a 

gyerekekkel 
óvodapedagógusok 

kellékek (ló, köpeny, kard, 

fátyol) 

az ünnep előtti 

napokban 
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9. Lámpáskészítés a szülőkkel 
óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

színes sajtos dobozok, 

rudak, zsineg, olló, 

technokol, kétoldalú 

ragasztók, mécsesek 

az ünnep előtt 3 

nappal 

10 

Játék, párhuzamosan végezhető differenciált 

tevékenységek pl. lovacska készítése, bábozás, ének, 

színezés 

óvodapedagógusok 

papírok, bábok, facsipesz, 

műszaki rajzlap, zsírkréta, 

fonal  

az ünnep előtt  

2-3 nappal 

 

Megvalósítás 

 

11. 

Az óvoda előkészítése, díszítése 

A templomkert előkészítése, díszítése 

Az agapé előkészítése 

A gyerekekkel közös készülődés 

az óvoda minden 

munkatársa 

lámpások, fáklyák, 

mécsesek, az 

agapéhoz szükséges 

eszközök 

Szent Márton napja 

 

12. 

Gyülekezés az óvoda előtt a meggyújtott mécsesekkel, 

lámpásokkal. Lámpások átadása a vendégeknek.  

Szent Márton üzenete. 

Szent Márton énekek 

 

óvodavezető, az óvoda 

munkatársi közössége, 

gyerekek, szülők, 

vendégek 

hangosbeszélő Szent Márton nap 

13. A lovasok érkezése. Szent Márton jelenet előadása lovasok, koldus kellékek Szent Márton nap  

14. 

A lovak után indulva lámpás felvonulás, a szeretet 

fényének továbbadása (a családok otthonába is). 

 

az egész közösség - Szent Márton nap 

15. Közös éneklés, ima a templomtéren 
az egész közösség, 

plébános atya 
- Szent Márton napja 

16. 
Szeretetvendégség 

 

 

az egész közösség, 

plébános atya 

 

az agapé kellékei Szent Márton napja 
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Ellenőrzés, értékelés - Élmények feldolgozása 

 

17. 
Élmények feldolgozása. Élményrajzok készítése 

 
óvodapedagógusok 

rajzlap, ceruza, zsírkréta, 

filctoll, festék 

az ünnepet követő 

napok 

18. 

Játék, párhuzamosan végezhető differenciált 

tevékenységek 

Dramatizálás, bábozás, éneklés, Szent Márton rajz 

színezése 

óvodapedagógusok megfelelő eszközök 
az ünnepet követő 

napok 

19. 
Szent Márton Isten és emberek iránti szeretetének példája, 

jó cselekedetek. Beszélgetés 
óvodapedagógusok gyertya 

az ünnepet követő 

napok 

20. 
Az élményrajzok kiállítása, élmények felidézése. Az 

ünnepről készült fényképek nézegetése  

óvodavezető 

óvodapedagógusok 

elkészült rajzok, 

fényképek 

az ünnepet követő 

napok 

 

Eredmények: 

 érzelmi intelligencia fejlesztése 

 a megszerzett élmények, tapasztalatok pozitív hatása a gyermekek 

személyiségfejlődésére 

 az ünnep nyújtotta öröm átélése 

 az összetartozás érzésének megerősödése 

 Szent Márton élete követendő minta a gyermekek számára. 
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/Mosonmagyaróvár, Hildegard Óvoda/ 

Az összegyűjtött anyag 5 óvodai csoportra értendő 

Tevékenységi terület 

 

Téma:  

 

 

Szent 

Márton 

hét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitélet felé nevelés A külső világ 

tevékeny 

megismerése 

Matematikai 

tartalom 

Verselés, mesélés Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Rajzolás, festés, 

mintázás, kézi 

munka 

Mozgás 

Krisztus katonája- 

Szent Márton 

életének 

megismerése. 

Életéhez 

kapcsolódó 

legendák 

felidézése, 

dramatizálása.  

Szent Márton 

kapcsolata a lúddal. 

Emberi értékek 

kiemelése: alázat, 

bátorság, 

jószívűség, 

együttérzés, 

szerénység, másnak 

való 

segítségnyújtás. 

Felebaráti 

sütemény készítése 

 

 

Szent Márton napjához 

kapcsolódó 

néphagyományok, 

időjóslások 

 

 

Játék során:  

alak és formaészlelés, 

kiegészítés, 

irányok,  

párosítás,  

azonosságok, 

megadott szempontok szerinti 

válogatás,  

rész-egész viszonya. 

Mesék: 

Rókáné foga 

libacombra vágyik 

(Benedek Elek) 

A lúd lába 

Orsovai Mária: A 

ludak 

Pákolitz István: 

Márton lúdja 

Grimm fivérek: A 

róka és a libák 

Az aranylúd 

Mondókák: 

Novemberben 

Márton napján… 

Réce ruca vadliba… 

A gúnárom 

elveszett… 

Nincs szebb 

madár… 

Kiszámoló: 

Egy petty 

libapetty… 

Énekek: 

Kis utcánkban 

lámpácskák… 

Gyertek hát 

gyújtsunk… 

Lámpa, lámpa 

fényes lámpa… 

 

Zenehallgatás: 

Szent Márton hó 

és szél 

nyomán… 

Karin Jackel: 

Lámpás dal 

Ludas játékok: 

Száz liba egy 

sorba… 

Egyél libám… 

Siess libám… 

Hatan vannak… 

Libuskáim 

egyetek… 

 

Rajzok Szent 

Mártonról.   

Szent Márton 

labirintus. 

Színezők- 

töprengő. 

Libák készítése 

többféle 

technikával 

(festés, 

barkácsolás, 

origami, rajz, 

vágás-ragasztás, 

varrás). 

Lámpások 

barkácsolása 

többféle 

technikával. 

 

Házi rajzpályázat 

hirdetése. 

 

 

Mindennapi 

testnevelés liba 

témára építve 

Hétpróba: katonás 

ügyességi, 

mozgásos játékok 

1. Várostrom 

(célbadobás 

tűzlabdával) 

2. Célozz 

pontosan! 

(célbadobás 

vesszőkarikával) 

3. Aki vitéz fel a 

lóra! (lovas ugratás 

akadály felett) 

4. Vigyázz a 

zászlóra! (bújás, 

mászás, 

függeszkedés) 

5. Diótörős 

(gyorsasági 

ügyességi játék) 



 

 25 

 

 

 

Felnőttek fohásza 

Ima Szent 

Mártonhoz 

Imák: 

Jézushoz az utat… 

Szeretnék rád 

hasonlítani… 

Ének: 

Szent Mártonnak 

ünnepén… 

 

A hit óriásai c. 

rajzfilmsorozat 

Szent Mártonról 

szóló részének 

levetítése. 

 

Versek: 

Jankovich Ferenc: 

Libák 

Varga Katalin: Liba 

bál 

Juhász Magda: 

Libanóta 

Hajnal Anna: Lúd 

Bábozás- óvónők 

illetve a Báb 

munkaközösség 

csoportja 

Hat lúd a 

zabszalmába… 

A gúnárom 

elveszett… 

6. Szent Márton 

éles szablyája a 

meleg köpenyt 

szétvágja  

(tépőzárral készített 

köpönyeg 

szétvágása fa 

karddal) 

7. Juss az ellenség 

várába! 

(rönkhúzás) 

 

Csapatjátékok: 

Adj király katonát! 

Királyom, királyom 

adj katonát 

Ninive 

Kidobózás 

 

Játékok: Szent Márton kettévágta köpenyét, hogy megossza a didergő koldussal. Keresd meg az összetartozó köpenyrészeket és illeszd 

össze 

Libás kártya 

Puzzle képek, Szent Márton életének eseményeiről - szétvágott képrészecskék összeillesztése 

Játék gumilapból kivágott köpenyformákkal 

Saját készítésű társasjáték: Libák a mezőn 

Cél: A libabábokkal beérni a célba  

Szabály:  

 nádas tó: úszkálás a tóban-egyszer kimaradsz,  

 virágos rét: megálltak enni a libák, egyet visszalépsz,  

 róka: menekülés a róka elől – még egyszer dobhatsz 

 

Szent Márton hét alkalmából megszerkesztjük óvodaújságunk a „Pöttöm Hírek” különszámát, melyet szeretettel ajánlunk a szülőknek.  
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/Kiskunmajsa, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda/ 

 

PROJEKT TARTALMA 

 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

 

Téma: 

 

„Szent Márton 

legendája” 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatikus játék 

az óvónők és a 

nagycsoportos 

óvodások 

előadásában 

 

Márton-napi 

dalok, 

dalosjátékok, 

körjátékok 

játszása 

 

Libakép készítés, libaformák 

rajzolása, tintával, libatollal 

írás 

 

 

Kukoricamorzsolás 

tintába mártott libatollal írás  

 

Libák megfigyelése 

élőhelyükön 

Libakeltető megtekintése 

 

 

 

 

 

/Megfigyelő kirándulás/ 

 

Lámpások elkészítése 

 

 

 

Lámpások megáldása, 

szentmise 

 

Kapcsolódó 

tevékenységi 

terület 

Hitre nevelés 

 

 

 

 

Verselés, mesélés 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Rajz, festés, mintázás, 

kézimunka 

 

Mozgás 

A külső világ tevékeny 

megismerésére nevelés, 

matematikai 

tapasztalatszerzéssel 

Rajzolás, festés, mintázás, 

kézi munka 

 

Hitre nevelés 

Helyszín Óvodai tornaterem Óvodai 

csoportszoba 

Óvoda udvara 

Múzeum Bodoglári libatelep Óvodai csoportszoba 

Templom 
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/Veszprém, Szent Margit Római Katolikus Óvoda/ 

A projekt előkészítése  

 

A projekt témája: 

Márton nap 

Időkeret: 1 hét 

Projektfelelős:  

1 pedagógus  

A tevékenység ideje  

A tevékenység tartalma, 

feladata  

Helyszín  Résztvevők, szervezeti 

keretek  

Módszerek  Eszközök  

Előkészítés  

A projekt kezdése 

előtt két héttel  

A kollégák tájékoztatása. 

Időpont kijelölése. 

Feladatok, határidők 

megbeszélése.  

Projektfelelős választása.  

Nevelői szoba  Intézményvezető,  

a csoportokban dolgozó 

óvodapedagógusok.  

Csoportos megbeszélés.  

Megbeszélés: 

ötletgyűjtés, átgondolás, 

feljegyzés.  

A projekttel 

kapcsolatos 

feljegyzéseket 

tartalmazó mappa.  

Október vége  Anyaggyűjtés: A Márton 

nappal kapcsolatos 

hagyományok, szokások 

felelevenítése.  

Imalánc előkészítése  

Nevelői szoba  A csoportokban dolgozó 

óvodapedagógusok. 

Csoportos megbeszélés.  

Megbeszélés:  

ötletgyűjtés,  

átgondolás,  

feljegyzés.  

A projekttel 

kapcsolatos 

feljegyzéseket 

tartalmazó mappa.  

November eleje  A programok, közös 

tevékenységek 

kiválasztása. Változatos, 

sokszínű folyamatjelleget 

biztosító tevékenység-

rendszerek szervezése: 

információgyűjtés, 

eszközök beszerzése.  

Nevelői szoba,  

az óvoda 

udvara  

A csoportokban dolgozó 

óvodapedagógusok,  

szülők,  

gyerekek.  

Mikrocsoportos, egyéni, 

páros megbeszélések.  

Nyitott, figyelmes, 

segítőkész légkör 

kialakítása az 

együttműködés 

érdekében.  

Beszélgetés, az egyéni 

ötletek meghallgatása.  

A tevékenységek 

előkészítése, szervezése.  

A projekt mappája.  

A gyűjtött anyagok 

tárolása, 

rendszerezése  

(gyermekrajzok, 

fotók, ábrázoláshoz 

szükséges eszközök, 

mécsesek, libatollak, 

receptek).  
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A projekt megvalósítási terve 

 

A tevékenység ideje  A tevékenység tartalma, 

feladata  

Helyszín  Résztvevők, szervezeti 

keretek  

Módszerek  Eszközök  

 

Megvalósítás  

 

November 7.  A Szent Márton nap 

eredete (beszélgető kör).  

A legenda felelevenítése, 

eljátszása.  

Az imalánc elindítása.  

 

 

Csoportszoba, 

az óvoda 

központi 

folyosója.  

Gyerekek, 

óvodapedagógusok, 

szülők.  

Ismeretek gyűjtése, 

beszélgetés, játékos 

cselekedtetés.  

A dramatizáláshoz 

szükséges eszközök: 

papírból, textilből 

elkészítve (ludak, 

köpeny, kard, ló 

stb.).  

November 8.  Ludak készítése különféle 

technikákkal: kartonból 

fejdísz, tenyérnyomat, 

mintázás: libasütemény 

készítése.  

Mondóka: Réce, ruca, 

vadliba...  

 

 

csoportszoba  Gyerekek,  

óvodapedagógusok.  

Cselekedtetés, 

barkácsolás közben a 

mondóka játékos 

elsajátítása.  

Kartonpapír, festék, 

linzertészta, kiszúró 

forma.  

November 9.  Sorversenyek, egyéni 

versengések. Fogó- és futó 

játékok. "Libák be az 

ólba!" (házas futójáték), 

"Sok liba, egy róka" (fogó 

játék).  

 

 

Az óvoda 

udvara  

Gyerekek,  

óvodapedagógusok. 

Játékos utánzó 

mozdulatok, buzdítás, 

ösztönzés, dicséret.  

Tereptárgyak a 

versenyjátékokhoz.  
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November 10.  

 

Mondókázás, dalos 

játékok: Nincs szebb 

madár, mint a lúd...  

Siess libám... Hatan 

vannak a mi ludaink...  

Száz liba egy sorba...  

 

 

Csoportszoba, az 

óvoda tornaterme.  

 

Gyerekek,  

óvodapedagógusok. 

 

Ismétlés, gyakorlás, 

játékos utánzó 

mozdulatok, pozitív 

megerősítés, biztatás, 

dicséret.  

 

 

 

November 11.  

 

A nagycsoportosok 

műsora: verses-zenés 

összeállítás.  

Kézműves 

tevékenységek  

(lámpás- és 

bábkészítés, színezhető 

mandalák  

"Márton és a koldus" 

"Márton és a libák").  

Versenyjátékok 

(Márton keresés, libás 

játékok, tollfújás stb.).  

A libapásztorlány 

(óvónők előadása).  

Az imalánc lezárása.  

Este: Szentmise,  

lámpás felvonulás, 

tűzgyújtás, 

ajándékozás.  

 

 

 

Az óvoda udvara  

Templom  

A város utcái  

 

Gyerekek,  

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők.  

 

Ismétlés, gyakorlás, 

játékos cselekedtetés, 

bemutatás, bábozás, 

játékos mozgásutánzás.  

 

Kézműves 

tevékenységekhez 

eszközök: papírok, 

olló, ragasztó, magvak, 

tollak stb.  

Verseny játékokhoz 

tereptárgyak.  

Az előadáshoz díszlet, 

bábok.  

Lámpások, 

libasütemény.  
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/Debrecen, Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium/ 

Tematikus terv 

 

Egyél libám, egyél már… 

 
 

1. hét 
 

Tapasztalatszerzés, 

élménynyújtás, 

családbevonás 

A külső világ tevékeny 

megismerése 

Verselés, 

mesélés 

Ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc 

Rajzolás, festés, 

mintázás, kézi 

munka 

Mozgás 

 

 

Gyermek és 

környezete, élő-, 

élettelen 

Tér- mennyiség, 

formaismeret, 

matematikai 

tapasztalatok 

Felfedeztetés: 

- Élményszerző 

kirándulás  M. 

családhoz 

“ Libatoll, 

fosztásra” 

- Tollak gyűjtése: 

liba, kacsa, tyúk, 

kakas 

 

- Márton napi 

hagyományok, 

népszokások 

felelevenítése 

-  Tapasztalatok 

szerzése a liba 

hasznáról, 

életmódjáról 

- Libatoll fújása: 

Ki fújja 

messzebbre, 

magasabbra? 

- Libatollak 

válogatása 

csipesszel 

- Több- 

kevesebb 

ugyanannyi 

fogalmának 

megéreztetése 

Nyelvtörők:  

- Ki találta a 

Lili… 

- Volt egyszer 

egy kaliba… 

 

Mese:  
- Szent Márton 

legendája… 

- Az aranyos 

tarajos 

kiskakas… 

- Nincsen madár… 

- Réce ruca… 

- Egyél libám… 

- A gúnárom 

fekete… 

 

Képességfejlesztés: 
Halk- hangos 

érzékeltetése, 

mondókán, dalon 

keresztül 

 

 

 

- Libaforma 

készítése varrás 

technikájával 

 

- Közös liba kép 

készítése, toll 

ragasztással 

 

- Só-liszt 

gyurmából 

libacomb 

készítése 

formázása 

- Egyensúlyozó 

járás talajon, 

padon 

- Csúszás, kúszás, 

mászás sávokban 

- Páros és szalag 

gyakorlatok 

- A róka és a libák 
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Egyél libám, egyél már… 
 
 

2. hét 
 

 

Tapasztalatszerzés, 

élménynyújtás, 

családbevonás 

 

 

A külső világ tevékeny  

megismerése 

 

Verselés, 

mesélés 

 

Ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc 

 

Rajzolás, festés, 

mintázás, kézi 

munka 

 

 

Mozgás 

 

 

 

 

Gyermek és 

környezete, 

élő-, élettelen 

Tér- mennyiség, 

formaismeret, 

matematikai 

tapasztalatok 

- Élményszerző séta 

a Csokonai 

étterembe  

 

- „Liba étterem 

kialakítása” 

 

 

 

 

 

 

 

- Ismeretek 

bővítése a házi 

szárnyasokról  

„okos kártyák” 

- Kukorica-

morzsolás 

- Beszélgetés a 

Márton napi 

népszokásokról 

 

- Magvak 

válogatása 

- Számosság 

- Tő és 

sorszámnevek 

gyakorlása 

- Matematikai 

fogalmak 

alkalmazása: 

több- kevesebb-

ugyanannyi, 

számlálással, 

becsléssel 

 

Népköltés: 

- Novemberben 

Márton napján… 

Vers:  
- Kopré József: 

Libák sorban 

Mese:  
- Lev Tolsztoj: 

Márton lúdja 

 

- Hatan vannak… 

-A gúnárom 

elveszett… 

- Egy petty, liba 

petty… 

 

Képességfejlesztés: 
Belső hallás 

fejlesztése: zörej 

hangok megkü-

lönböztetése 

magvakkal 

 

 

 

- Nyom hagyás 

technikája 

libatollal, 

díszítése 

festéssel 

- Libaforma 

sodrás 

technikájával 

 

- Futó és fogó 

játékok 

- Tyúkanyó és a 

kiscsibék 

- Lábtorna 

kukoricával 

- Gyertek haza 

ludaim… 

- Sorversenyek 

kukoricával 
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Egyél libám, egyél már… 
 

 

3. hét 

 

 

Tapasztalatszerzés, 

élménynyújtás, 

családbevonás 

 

 

A külső világ tevékeny  

megismerése 

 

 

Verselés, 

mesélés 

 

Ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc 

 

Rajzolás, festés, 

mintázás, kézi 

munka 

 

 

Mozgás 

 

 

 

 

 

Gyermek és 

környezete, élő-, 

élettelen 

 

Tér- 

mennyiség, 

formaismeret, 

matematikai 

tapasztalatok 

- Márton napi 

lámpás felvonulás 

- Márton napi 

lakoma, táncház 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Készülődés a 

Márton napi 

felvonulásra 

- Ünnepi 

sütemény 

készítése 

Összehasonlítás, 

becslések 

végzése, 

következtetések 

levonása, több, 

kevesebb, 

ugyanannyi, 

magasabb, 

alacsonyabb 

Nyelvtörők: 
- Kilenc kajla 

liba… 

Mese: 
- Rókáné foga 

libacombra 

vágyik 

- Grimm 

testvérek: A 

róka és a libák 

- Fazekas 

Mihály: Ludas 

Matyi 

- Szent Mártonnak 

ünnepén… 

- Szent Márton 

dal… 

Képességfejlesztés:  
Belső hallás 

fejlesztése, magas-

mély hangszínű 

hangszerekkel 

- Tustintával való 

rajzolás libatollal 

 

- Hangszerek 

készítése műanyag 

és fém dobozok-

ból 

 

- Márton napi 

lámpások 

készítése 

különböző 

technikákkal 

Egyszerű labda 

technikai elemek 

játékos 

alkalmazása 

- Guggoló fogó 

- Szabadulás a 

labdától 

Váltó versenyek 

labdázással 
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Cél- és feladatrendszer: 

● a séták, kirándulások során újszerű élmények biztosítása  

● Márton-napi hagyományok, népszokások felelevenítése, bővítése 

● házi szárnyasokról, libáról szerzett tapasztalatok, ismeretek bővítése 

● matematikai tapasztalatok szerzése a játékos tevékenységek által 

● mennyiségek közötti relációk, tő és sorszámnevek gyakorlása 

● új vizuális technikák megismertetése (varrás, sodrás, nyom hagyás, tustintával való rajzolás libatollal) 

● Márton-napi dekoráció készítése 

● Márton-napi készülődés élményének bővítése, a mesék, versek által 

● a gyermekek pozitív személyiség jegyeinek alakítása, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének segítése 

● jeles naphoz kapcsolódó tevékenységek kipróbálása, megismerése 

● irodalmi, zenei repertoár bővítése 

● éneklési készség, belső hallás fejlesztése  

● szerepjátékok tartalmának bővítése (liba étterem kialakítása, játékeszközök készítése: libacomb, pogácsa, perec, zöldségek, gyümölcsök) 

● közösségi kapcsolatok erősítése, egymás elfogadása, tiszteletben tartása. 
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Kiemelt fejlesztési terület: 

 

  

3-4 éves korosztály 

 

5-6-7 éves korosztály 

 

K
ép

es
sé

g
fe

jl
es

zt
és

 -
 a

tt
it

ű
d

fo
rm

á
lá

s 

 

T
es

ti
 

Nagymozgások fejlesztése köralakítással  

Finommozgás, szem-kéz koordináció fejlesztése a 

magvak rakosgatása során 

Téri tájékozódás fejlesztése 

Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése 

Testséma verbális fejlesztése 

Erő, állóképesség és egyensúlyérzék fejlesztése 

Finommotorika fejlesztése a magvak, tollak válogatása, 

a sodrás, ragasztás, formázás varrás technikája során 

 

É
rt

el
m

i 

Vizuális észlelés, figyelem, analízis, szintézis fejlesztése 

a puzzle kirakása során 

Több-kevesebb relációk alakítása számlálással 

Dinamikai érzék fejlesztése halk-hangos tapsolással, 

énekléssel 

 

Érzékelés, észlelés, figyelem, szerialitás fejlesztése a 

matematikai játékok során 

Fogalomismeret bővítése a népszokások 

megismertetésével 

Következtetések levonása, ítéletek alkotása a 

mennyiségek relációinak érzékeltetésével 

Belső hallás fejlesztése a zörejhangok felismerésével 

Relatív hallás fejlesztése  

Éneklési készség fejlesztése 

 

K
o
m

m
u

n
i-

k
á
ci

ó
s 

Szókincsbővítés a mondókák, versek során (galiba, 

kaliba) 

Térirányok fejlesztése (mellé, elé, mögé stb.) 

Beszédértés fejlesztése, mesehallgatással 

 

A tevékenységek során a véleménynyilvánításban a 

folyamatos egész mondatos kifejező beszéd gyakorlása 

A figyelem, a képzelet fejlesztése, nyelvi 

kifejezőképesség fejlesztése, versmondás, mesélés során 

Nonverbális kommunikáció fejlesztése 

 

S
zo

ci
á
li

s 

Közös játékkal, tapasztalatszerzéssel, a kísérletező kedv 

felkeltése, fenntartása 

Társas magatartás megalapozása egymáshoz való 

alkalmazkodással 

Szabályok betartása a szerepjátékok során 

 

Társas kapcsolatok fejlesztése az együtt tevékenykedés 

során, az együtt tevékenykedni öröm megélésével 

Érintkezési szokások fejlesztése az egymásra figyeléssel, 

kivárással 

Kivárási képesség, tolerancia fejlesztése 
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/Egyek, Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Általános Iskola/ 

FOGLALKOZÁSVÁZLAT 

 

A tevékenységet vezető pedagógus neve: Muczáné Visztra Szilvia 

A tevékenység ideje: 2015. november 03. kedd 

A tevékenység helye:  Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda-

Bölcsőde és Általános Iskola 

Gomba csoport (osztatlan) 

A tevékenységi forma: A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

A tevékenység tartalma (anyaga):  

„SZENT MÁRTON KÖPENYE” 

MELEGEDJÜNK… 

ÖLTÖZKÖDÉS, TŰZ MELEGÉNEK FONTOSSÁGA. 

 
A tevékenység célja: - értelmi képességek fejlesztése: ok-okozati 

összefüggések felfedeztetése az időjárás és az 

öltözködés összefüggéseinek és az évszakok 

változásainak megbeszélése során, 

- szociális képességek fejlesztése: egymás érzelmeinek 

és az érzelmek verbális kifejezési módjának 

tiszteletben tartására nevelés, 

- verbális képességek fejlesztése: nyelvi 

kifejezőképesség alakítása, 

- testi képességek fejlesztése: mozgáskoordináció és 

nagymozgás. 
A tevékenység feladatai: - az összetartozás érzésének erősítése, 

- beszélgetés a télről, az időjárásról, az évszakra 

jellemző ruhadarabokról, természeti jelenségekről, 

- a hideg elleni védekezés formáinak megbeszélése, 

- a „meleg” érzékeltetése, 

- öltözködés fontosságának tudatosítása, 

- a tűz hangjának, a láng színének a megnevezése. 

A tevékenység előzményei: megismerkedtünk Szent Márton történetével 

Nevelési feladatok: közösségi nevelés a feladatok közös megoldásával. 

Didaktikai feladatok:  motiválás 

 új ismeret közlése 

 gyakorlás 

 alkalmazás 

 ellenőrzés, értékelés 
A tevékenység szervezési formája: csoport vagy mikrocsoport 
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A tevékenység során alkalmazott 

módszerek: 

beszélgetés, bemutatás, szemléltetés, megfigyelés, 

gyakorlás, összehasonlítás, vizsgálódás  

A tevékenység során alkalmazott  

eszközök: 
kosárban különféle ruhadarabok 

 

VÁZLAT 

 

Felidézzük Szent Márton életének történetéből azt a részt, amikor a köpenyét megosztja a koldussal. 

Megbeszéljük, hogy erre miért volt szükség. Megállapítjuk, hogy hogyan változott meg az időjárás. 

Mit tett ellene Márton? És mi mit tehetünk ellene? Kosárból különböző évszakokra való 

ruhadarabokat válogatunk. Osztályozzuk melyik ruhadarab melyik évszakra való. Egy mécsessel 

érzékeltetjük a meleg hatását is. Játsszuk el, hogyan lehet melegedni a tűznél, ha hideg van. 

 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

 

 

KÉPESSÉGFAJTÁK 

Differenciálási szintek 

 I. szint II. szint III. szint 

 

 

ÉRTELMI 

 

 

 

A hőérzékelés és a 

testséma fejlesztése a 

meleg megtapasz-

talása mellett a 

különböző testrészek 

megtapogatásával, 

megnevezésével. 

Az osztályozás 

műveletének 

gyakorlása a 

ruhadarabok évszak 

szerinti 

csoportosításával. Ok-

okozati összefüggések 

feltárása, ítéletek 

alkotása. A téri 

tájékozódás fejlesztése 

a téri irányok 

gyakorlásával, a jobb 

és a bal 

differenciálásával. 

A téri tájékozódás, az 

emlékezet fejlesztése a 

jobb és bal 

differenciálásával, a 

téri irányok 

gyakorlásával. 

SZOCIÁLIS 

 

Az érzelmek, a 

motiváltság fej-

lesztése a hangulatok 

megélésének 

tudatosításával. 

Az érzelmek, a 

motiváltság fejlesztése 

beszélgetéssel, a 

párbeszédek 

alakításával. 

Az érzelmek, a 

motiváltság fejlesztése 

beszélgetéssel, a saját 

gondolatok 

elmondásával. 

 A verbális A verbális A verbális 
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KOMMUNIKÁCIÓS 

 

 

kommunikáció, a 

nyelvi 

kifejezőkészség 

fejlesztése a 

beszélgetések során 

párbeszédes helyzetek 

teremtésével, a 

kommunikáció 

gyakorlásának 

lehetőségével. 

kommunikáció, a 

nyelvi kifejezőkészség 

fejlesztése a 

beszélgetések során 

segítő kérdésekkel, a 

gyermekek 

összefüggő, 

folyamatos beszédre 

történő ösztönzésével. 

kommunikáció, a 

nyelvi kifejezőkészség 

fejlesztése a 

beszélgetések során az 

önálló gondolatok, 

vélemények 

megfogalmazásával, az 

összefüggő, folyamatos 

beszéd gyakorlásának 

lehetőségével. 

TESTI 

Nagymozgások, a 

mozgáskoordinációs 

képességek 

fejlesztése 

karemelésekkel, 

mozgásutánzásokkal. 

Nagymozgások, a 

mozgáskoordinációs 

képességek fejlesztése 

kreatív mozgásformák 

kitalálásával. 

Nagymozgások, a 

mozgáskoordinációs 

képességek fejlesztése 

kifejező mozgásokkal. 

 

 

/Győr, Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda/ 

 

Szent Márton legendájának feldolgozása, dramatizálás 

 

 

(Az esztendő nevelő munkája keresztény szemmel a néphagyományok tükrében és a 

 Szájról-szájra, kézről-kézre II. kötet nyomán) 
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Közös ének: 

Jézus kopogtat, gyertyát gyújtogat, ahol betér, itt is, ott is gyertyát gyújtogat. 

Szívem megnyitom, térj be Jézusom, gyújtsd meg szívem kis gyertyáját, térj be Jézusom!  

Itt a gyertya benn, itt a szívemben, Jézus egy kis gyertyát gyújtott, itt a szívemben. 

Történetmondó 1: Szent Márton a római császárok idején Savaria városában született. Ezt a 

várost ma Szombathelynek hívják. Márton édesapja a császárt szolgáló lovagok egyike volt. 

Amikor megöregedett, fia, Márton lépett a helyébe. Nagyon fiatalon lovag lett belőle.  

Történetmondó 2: Történt egyszer, hogy a többi lovaggal együtt kilovagolt a város kapuján, 

és egy szegény emberrel találkozott, akin szinte semmi ruha nem volt. A hideg téli időben 

majdnem megfagyott. (Márton belovagol falován, fakarddal az oldalán, papírcsákóval a fején, 

köpennyel a vállán) 

Történetmondó 3: Senki nem szánta a szerencsétlent, nem adtak neki sem élelmet, sem 

ruhát. Amikor Márton mellé ért a lovával, a koldus megszólította. 

Koldus: - Szánj meg engem jó katona, úgy fázom, majd megfagyok. Segíts rajtam, kérlek! 

Márton: - Sajnállak te szegény, hogy nem segítenek rajtad a szívtelenek. Most éppen nincsen 

pénzem, se élelmem, de a köpenyemet szívesen megosztom veled.  

Történetmondó 4: Márton akkor kivonta a kardját, kettévágta vele lovagi köpenyét, és felét 

ráterítette a szegény szerencsétlenre. (A köpenyt tépőzárral készítjük, hogy egy mozdulattal le 

lehessen „vágni”) 

Koldus: - A jó Isten áldjon meg a jó szívedért! 

Történetmondó 4: Ezt látva a körülötte álló lovagok csúfolni kezdték. 

Lovagok: - Ha-ha-ha, nézzétek az ostobát, koldussal barátkozik. 

Márton: - Gúnyolódjatok csak bátran, én az Úr Jézus arcát látom benne. 

Koldus: - Aki a szegényen segít, aki jót tesz, azt megáldja az Isten. 

Történetmondó 5: Ezen az éjjelen Márton csuda dolgot látott. Az Urat látta a trónján ülni, 

körülötte fényes angyali sereget. Az Úr vállán az a köpeny volt, amit Márton a koldusra 

terített. Az Úr azt mondta az angyaloknak. 

Úr: - Ezzel a köpennyel ruházott fel Márton, akit ezért társai kigúnyoltak. 
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Történetmondó 6: Ez az álom mély nyomot hagyott Mártonban, ezért elhatározta, hogy 

Istent fogja szolgálni, nem csatázik többet az ellenséggel. 

Történetmondó 7: A császárnak ez nem tetszett, azt hitte, hogy Márton félti az életét, gyáva. 

Akkor Márton kard, pajzs és sisak nélkül az Úr Jézus nevében szállt szembe az ellenséggel, és 

legyőzte őket.  

Történetmondó 8: Ettől kezdve Márton szerzetesi ruhában indult útjára. Amikor Tours 

városába érkezett, az emberek nagyon megörültek neki, és kérték, legyen a püspökük. 

Történetmondó 9: Márton szerény ember volt, nem akart püspök lenni. Elbújt inkább a város 

szélén egy kicsi ház melletti liba ólba. 

Történetmondó 10: Az emberek egész nap kutatták, keresték, végül eljutottak a ludak 

óljához, ahonnan éktelen gágogás hallatszott.  

Libák: Ének: Egyél, libám egyél már… /Hatan vannak a mi ludaink… 

Történetmondó 11: Az emberek odasereglettek, és megtalálták Mártont, akit a püspöki 

székbe ültettek. 

Mindenki: - Legyél te a püspökünk, vezess minket a jóra! 

Történetmondó 12: Márton ezután nagy kolostorokat épített az Isten dicsőségére, kórházat a 

betegeknek, és egész életében segítette a rászorulókat. 

Óvónő: - Meggyújtjuk a lámpásunkat, és énekelve emlékezzünk rá! Szent Márton püspök 

könyörögj érettünk, segíts meg bennünket! Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

 

 

/Szécsény, Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium/ 

 

Márton napi interaktív előadás  

Helyszín: tornaterem  

Szereplők: nagycsoportos korú gyerekek  

Szöveges szerepek: mesélő (egy óvónő), Márton, koldus, 8 katona  

Egyéb szereplők: kb.10 gyermek /városfal/ + 4 gyermek /városkapu/  

10 – 15 gyermek ül körben /liba ól/  

Mesélő: Valamikor réges-régen élt egyszer egy kisfiú, akit úgy hívtak, Márton. Márton 

édesapja katona volt. Amikor a kisfiú nagyobbacska lett, ő is szeretett volna katona lenni és 



 

 40 

jelentkezett a római hadseregbe. Sisakban, páncélban, lóháton ülve kardozott bátran a 

csatákban. Bátorsága mellett jószívű is volt, ezért katonatársai megszerették őt.  

Nézőkhöz: Most mindenki szálljon fel a lovára, és együtt lovagoljunk a csatába!  

Mindenki:  

Hóc, hóc katona,  

ketten ülünk egy lóra,  

Hárman meg a csikóra.  

 

Gyí, paci, paripa,  

nem messze van Kanizsa,  

odaérünk délre,  

libapecsenyére.  

 

Gyí te, paci, gyí te, ló,  

gyí te, Ráró, hóha, hó.  

 

Kipp, kopp, kalapács,  

Kicsi kovács, mit csinálsz?  

Sárga lovat patkolok,  

Arany szeggel szegelek.  

Uccu pajtás, kapj fel rája,  

Úgy is te vagy a gazdája.  

 

Poros úton kocsi zörög,  

a kereke gyorsan pörög,  

Sári néni vezeti,  

aki látja, neveti.  

 

Aki nem lép egyszerre,  

nem kap rétest estére.  

Pedig a rétes nagyon jó,  

katonának az való. (mozgással)   
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(a szereplők elérnek a gyerekekből álló városkapuhoz)  

Mesélő: Egy hideg téli napon a város felé lovagolt társaival. Jeges szélvihar kapta fel a tiszta 

havat, és Márton vitéz arcába szórta. Ő összehúzta magán a kabátját, de a hideg így is a 

csontjáig hatolt.  

Nézőkhöz: Húzzuk össze mi is magunkat, mert nagyon hideg szél fúj!  

Mindenki:  

(Kányádi Sándor: Aki fázik…)  

Aki fázik, vacogjon,  

Fújja körmét, topogjon.  

Földig érő kucsmában,  

Nyakig érő csizmában,  

Burkolózzék bundába,  

Bújjon be a dunyhába,  

Üljön rá a kályhára,  

Mindjárt megmelegszik!  

Mesélő: Így érkezett Amiensbe, a város kapujába. Itt megállt, megigazgatta magán 

köpönyegét, de hiába, nagyon hideg volt. Megitatta megfáradt lovát, és továbbindult a zord 

időben. Még mindig havazott, amikor hirtelen az út szélén megpillantott valamit. Ahogy 

közelebb ért, látta, hogy egy ember fekszik ott, elébe került egy félmeztelen koldus.  

Koldus: Szegény ember vagyok, nincsen semmi ennivalóm, nagyon fázom, kérlek, segíts 

rajtam!  

Márton: Nincsen nekem semmim, csak ez a darab kenyerem, de ezt megosztom veled.  

Koldus: Köszönöm jóságodat, de nagyon fázom, segíts rajtam.  

Katona: Egy koldus miatt akarsz éhezni és fázni?  

Katona: Ha odaadod a köpenyed, meg fogsz fagyni!  

Márton: Tudom, mit kell tennem, kettévágom a köpenyemet, és az egyik felét odaadom 

neked.  

Koldus: Köszönöm a jóságodat. De jó meleg ez a köpeny! Már nem fázom, és nem is vagyok 

éhes. 

Mesélő: Márton, a száz csatát megjárt hős vitéz szíve összeszorult ennyi nyomorúság láttán. 

Később, amikor Márton lefeküdt aludni, különöset álmodott. Álmában Jézust látta, akinek a 

vállán az a fél köpönyeg volt, amit ő adott a koldusnak. Márton nemsokára otthagyta a 

hadsereget és pap lett belőle. Nagyon szerették mindenütt, mert jóságos volt és mindenkinek 

segíteni próbált. Az emberek hamarosan meg akarták választani püspöknek. Márton nem 
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akart püspök lenni, aki díszes palotában lakik, és szolgák veszik körül, ő ezután is egyszerű 

életet akart élni. Ezért elbújt az emberek elől, hogy ne találják meg. Képzeljétek, milyen jó 

búvóhelyet talált!  

A libák közé bújt el, az ólban.  

Nézőkhöz: Változzatok mind libává!  

Mindenki:  

Száz liba egy sorba,  

Mennek a nagy tóra,  

Elöl megy a gúnár,  

Jaj, de begyesen jár,  

száz liba egy sorba.  

 

Gyertek haza ludaim…  

 

Egyél libám, egyél már,  

nézd a napot, lemegy már,  

éjféltájban, nyolc órára  

esti harangszóra, hipp, hopp, hopp.  

 

Nincs szebb madár, mint a lúd,  

nem kell néki gyalogút,  

télbe, nyárba mezítláb,  

úgy kíméli a csizmát.  

(Itt a körben ülő 10 – 15 gyerek „összezár”, ott rejtőzik Márton)  

Nézőkhöz: Keressük együtt Mártont!  

Mindenki: Márton, hol vagy? Merre jársz?  

Mesélő: De a libák nem maradtak csendben, hangosan gágogtak, és gágogásukkal elárulták 

Márton búvóhelyét. (Mindenki gágog, Márton feláll a libák közül)  

Így az emberek megtalálták és mégiscsak püspök lett belőle, de ezután is ugyanolyan jóságos 

és szerény maradt, mint előtte volt. Nagyon sokat segített a szegényeknek és az emberek 

nagyon szerették. Halála után pedig szentként tisztelték őt.  

Énekeljük el közösen ”A jóság mindenkié…” kezdetű dalt, / szülő gitáros kíséretével/ aztán 

Mártont követve menjünk vissza a csoportokba.  
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/Csorna, II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola/ 

 

Szent Márton dramatikus játékok, Játékfűzések, programok 3-7 éves gyermekekkel 

 

Márton és a libák (Szívecske csoport) 

Szereplők: gazda, libapásztor, libák, anyuka, Márton, apa, gyerekek, öreg, emberek, papok. 

Színpadkép: rét, ól,  

Kellékek: botok, jelmezek, pálcák, pénzes tasak, dolmány, 

 

Gazda: Gyertek csak ide libapásztorok! Hajtsátok ki a libákat a rétre, de jól vigyázzatok 

rájuk, mind a 100-ra. Megszámlálják őket. 

Ének: Siess libám… 

Libapásztor: Gyertek, gyertek libuskáim csipegessetek, rakjátok tele a begyetek. Szép 

kövérek legyetek. 

Libák: Gi-gá, gi-gá, gigágá elmegyünk mi világgá. A zöld rétre csipegetni, aztán meg a tóra 

inni, gá-gá-gá szép a libák élete. 

Mind: Kettes lüktetés pálcával: Hat lúd a zabszalmában… 

Libák: Gi-gá, gi-gá, gigágá, édes gazdánk vigyázz ránk. Teli beggyel kódorogtunk, 

zabszalmával is belaktunk. 

Ének: Egyél libám… 

1. liba: Nincs szebb madár... 

2. liba: Héja, héja vaslapát, ne vidd el a kislibát. Se apját, se anyját, se a liba pásztorát. 

3. liba: Száz liba egy sorba, mennek a nagy tóra. Elől megy a gúnár jaj, de begyesen jár. 

4. liba: Gá, gá, gá megy a liba világgá. A gazdája nem szereti, búzaszemet nem ad neki. 

5. liba: Árok partján a liba, azt gágogja taliga. 

6. liba: Paradicsom, paprika, papucsban jár a liba. 

Mind: Hatan vannak  a mi ludaink… A libapásztorok megszámlálják a libákat. 10,20…  A 

libákat az ólban hagyják. 

Zene 

Anyuka: Ápolja gyermekét. Szegény drága gyermekem nagy beteg, nincs orvosság, nincs 

senki, aki meggyógyítaná. 

Márton: Ne csüggedj te jó anya, gyermeked majd erőre kap. 

Gyerekek: Éhes vagyok! Enni kérek! Én is enni szeretnék! 

Apa: Adnék, bíz én, de nem tudok, kifogyott a kamra. Talán holnap.  
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Márton: Szegény ember, pár garassal segítek. Vegyél ételt rajta, s az erőd is megújul. 

Öreg: Jaj de fázom, esik a hó, fúj a szél. Nincs meleg ruhám, megfagyok. 

Márton: Gyere apó, itt egy dolmány terítsd a válladra. 

Eközben 3-4 pap érkezik. 

1. Pap: Püspököt kell választanunk. 

2. Pap Igen, de ki legyen? 

3. Legyen kedves, jószívű, barátságos, megértő. Segítsen a népen. Van-e ilyen ember 

mostan? Gondolkodnak. 

4. Pap: Van ám bizony, legyen Márton a püspökünk! 

Akinek Márton segített összesúgnak. 

Emberek: Hallottátok Márton lesz a püspökünk. Megérdemli, úgy legyen. Keressük meg, hol 

lehet. 

Zene  

Mindezt Márton meghallotta és elbújt a libák óljába, mert nem akart püspök lenni. 

Libák: Gá-gá-gá gigágá, mit látok itt gigágá. Ember bújt az ólunkba. Gá-gá-gá gigágá. 

Papok: Hallod te gazda, miért olyan hangosak a libáid, talán a róka settenkedik körülöttük? 

Gazda: Jó, hogy szóltok, segítsetek a rókát elkergetni. Fogjátok a botokat. Jaj de hangos a 

nótátok, meghallotta már a falu, a faluban az emberek. Mi bajotok hadd látom, talán a róka 

lapul itt?  Ugyan urak nem róka ez, hanem az, akit kerestek. 

Papok: Márton csakhogy megvagy végre. Légy a püspökünk kérünk téged. 

Ének: Márton püspök egykor régen, segített a szegény népen. Őt dicsérje koldus, árva, 

emlékezzünk jóságára. 

 

Márton élete, dramatikus játék (Liliom csoport) 

Szereplők: Márton, katonák, barbárok, pap, császár, angyalok, elbeszélő, gazda, 

gazdasszony, libák, anya, gyerekek, apa, öreg, emberek. 

Színpadkép: erdő, település, császári udvar, barlang, libaól,  

Kellékek: jelmezek, lovak, fejdíszek, ivókupák, térkép, gyertya, kártya, tűz, pénzes tasak, 

dolmány, emelvény, bársonyanyag. 

Zene. 

 Katonák jönnek lóháton. Márton csak később indul el. Megállnak. 

Katona: Rendezzük sorainkat, mindjárt beérünk a császár udvarába. 

Katona: Hol van Márton, Tán még mindig vigad? 

Katona: Dehogy, hiszen velünk tartott!  
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Katona: Nélküle nem mehetünk be az udvarba. Menjünk, keressük meg! 

Katona: Nem kell, már itt jön! 

Katona: Márton, Márton hol voltál? Miért maradtál le tőlünk? 

Márton: Ahogy lovagoltunk, nem láttátok? Egy koldus feküdt az árokban. 

Katona: Na és? Mi dolgunk vele? 

Márton: Majd megfagyott segítséget kért, azt sem hallottátok? 

Katona: Dobogtak a lovak patkói nem hallottuk. 

Az egyik katona észreveszi, hogy Mártonnak hiányzik a fél köpenye. Ijedten kérdezi: 

Katona: Márton, mi történt a köpenyeddel? 

Márton: A koldusra terítettem. 

Katona: A császárnak mit fogsz mondani, hogy számolsz el a köpönyegeddel? 

Márton: Megmondom felebaráti szeretetből cselekedtem. 

Katona: Elég már a beszédből, menjünk, mielőtt bezárják a kaput. 

Zene 

A katonák a császár udvarában elfoglalják szálláshelyüket, kártyáznak kicsit és nyugovóra 

térnek.  

Angyalok érkeznek énekelve: Jézus kopogtat…,  

Márton ébredezik, felül és hangosan maga elé mondja: 

Márton: Mi lehet a koldussal és a többi szegény emberrel? Nekem mindenem megvan, még 

több is, mint kellene, másoknak meg nincs ruhájuk, élelmük, nincs fedél a fejük felett.  

Márton feláll. Tennem kell valamit!  

Töpreng. Nem akarok többé katona lenni. Jézus követőihez szegődöm. 

Márton magára teríti megmaradt köpenyét és elmegy egy paphoz. 

Márton: Dicsértessék a Jézus Krisztus!  

Pap: Mindörökké fiam. Mi járatban vagy? 

Márton: Kérem Atyám, adja rám Jézus keresztségét! 

Pap: Legyen, ahogy akarod. Keresztet akaszt Márton nyakába. Márton, én megkeresztellek 

téged, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 

A pap egy égő gyertyát ad át Mártonnak. 

Márton: Köszönöm Atyám. Igyekszem Jézus tanítása szerint élni. 

Márton és az angyalok együtt éneklik pl. A fény, ami bennem ég… 

Márton: Nem maradok katona, meg kell ezt mondanom a császárnak.  

Felharsannak a harci dobok, Márton a császár udvarába siet. Eközben a barbárok 

letelepednek a császár udvarával szemben, és térképet nézegetnek, tanácskoznak. 
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A császár érkezik a katonákhoz. A katonák sorba állnak. 

Császár: Galliába betörtek a barbárok, harcba kell ellenük indulni. Azért, hogy biztos legyek 

a hűségetekben, mindegyikőtöknek adok egy erszény aranyat. 

Mindegyik katonának odanyújtja az erszény aranyat. 

Amikor Mártonhoz ér ő így szól: 

Márton: Eddig érted katonáskodtam, engedd, hogy mostantól kezdve Istennek szolgáljak. 

Ajándékodat add annak, aki harcolni akar. Én Jézus katonája vagyok, nem hadakozom. 

Császár: Micsoda beszéd, gyáva katona! 

Márton: Felséges császárom kész vagyok pajzs és sisak nélkül, egyedül a szent kereszt 

jelével kiállani az ellenség elé. 

Császár: No, lássuk mire mész? 

Amint Márton közelített a barbárok felé, nyakában a kereszttel a barbárok felálltak és 

csendesen elvonultak. 

Márton visszatér az udvarba a császár kezet fog vele, és átveszi tőle a pajzsát, sisakját 

köpenyét, jelezve, hogy elfogadja kérését. 

Márton pedig elindul egy barlang felé, ahol tüzet gyújt, üldögél, elmélkedik. Eközben az 

elbeszélő mondja: 

Elbeszélő: a barbárok valami megfoghatatlan félelem hatására lemondtak a biztosra vett 

győzelemről és békésen elvonultak a harctérről. Most már a császár sem ellenezte jámbor 

tisztjének távozását. Márton pedig egy ideig csendes elvonultságban élt. 

Ének: Süss fel nap, fényes nap, kertek alatt a ludaim megfagynak. 

Gazda: Gyertek, gyertek libuskáim, csipegessetek, rakjátok tele a begyetek. Szép kövérek 

legyetek. 

Libák: Nincs szebb állat, mint a lúd, nem kell neki gyalogút. Télen, nyáron mezítláb, úgy 

kíméli a csizmát. 

Gazdaasszony: Siess libám begyet rakni, hazamegyünk, tűzet rakni, estére, vacsorára, mákos 

csíkot főzni.  

Libák: Gá, gá, gigágá! A zöld rétre libák rá, aztán meg a tóra le, szép a libák élete. 

Ének: Hat lúd a zabszalmába, hetedik a hajdinába, mindjárt jön a gazda, a libákat hajtja, tíz 

liba búk. 

Egy petty, liba petty terád jut a huszonegy. 

Liba mondja gi-gá-gá, elmegyek én világgá. 

Száz liba egy sorba, mennek a nagy tóra, elől megy a gúnár, jaj de begyesen jár. 
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Átvonulnak a tóra. 

Ének: Hatan vannak a mi ludaink, három szürke, három fekete. Gúnár, gúnár libagúnár, 

gúnár az eleje, szabad a mezeje, akinek nincs párja az lesz a gúnárja. 

Gazdaasszony: Erre, erre, libuskáim, erre visz az út, aki velem erre indul, mindjárt hazajut! 

Gazdaasszony: Egyél libám, egyél már, nézd a napot lemegy már, éjféltájban nyolc órára, 

esti harangszóra hipp, hopp, hopp. 

Hangos már a nótátok, füvet ti már nem találtok? Tele már a begyetek, akkor hazamenjetek. 

A libákat az ólba hajtják. A tó partjára az anyuka helyezkedik gyermekével. A fűre az apuka a 

gyermekeivel. Oldalt a szegény ember. 

Anya: Ápolja a gyermekét. 

Szegény, drága gyermekem, nagy a fájdalmad tudom, de nincs orvosság, nincs senki, aki 

meggyógyítana. 

Márton: Bejön, megsimítja a gyermeket és elvonul.  

Ne csüggedj, te jó anya, gyermeked majd erőre kap. 

Gyerekek: Gyerekek szaladnak be, kiabálva. 

Éhes vagyok! Enni kérek! Én is, én is!  

Apa: Adnék bíz én, de nem tudok, kifogyott a kamra. 

Márton: Szegény ember, pár garassal segítek. Vegyél ételt, ruhát a gyermekeidnek. 

Öreg: Jaj, de fázom, hideg a szél. Nincs meleg ruhám. 

Márton: Gyere apó, itt egy dolmány terítsd a válladra. 

Eközben érkezik egy pap. 

Pap: Figyelem emberek! Püspököt kell választanunk! 

Emberek: Igen, de ki legyen? Aki kedves, bátor, segítőkész, megértő és barátságos! Segítsen 

a népen! Ismertek-e ilyen embert?  

Összesúgnak, összedugják a fejüket. 

Legyen Márton a püspökünk! Megérdemli! Úgy legyen! Keressük meg, hol lehet? 

Márton elbújik a libák óljába.  

Libák: Gá, gá, gi-gá-gá, mit látok itt gi-gá-gá. Ember bújt az ólunkba. Gá, gá, gi-gá-gá. 

Papok, emberek: Hallod e te gazdaasszony, miért olyan hangosak a libáid, talán a róka 

settenkedik körülöttük. 

Gazdaasszony: Jó, hogy szóltok, segítsetek a rókát elkergetni. Fogjátok a botokat! 

Jaj de hangos a nótátok, meghallotta már a falu. A faluban az emberek. Mi bajotok, had 

látom, talán a róka lapul itt?  

A gazdaasszony bemegy a ludak közé és kivezeti Mártont. 
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Gazda: Ugyan urak, nem róka ez, hanem akit kerestek. 

Papok emberek: Márton, Márton csakhogy megvagy végre! Légy a püspökünk kérünk téged! 

Kivonul a papokkal és emberekkel.  

Ének: 

Márton püspök egykor régen, segített a szegény népen, őt dicsérje koldus árva, emlékezzünk 

jóságára. 

Mártont püspöki ruhába öltöztetik, ezalatt zene szól.  

Márton az emelvényre áll, jelezve püspökké válását.  

Minden szereplő bevonul és közösen éneklik: 

CD Ködös Márton után Enyhe telet várhatsz, Havas Márton után…… 

 

 

/Szolnok, Mustármag Római Katolikus Óvoda/ 

 

Szent Márton legendája –jelenet forgatókönyve 

Történet: Élt egyszer, réges-régen egy Márton nevű fiú. Savariában, azaz a mai 

Szombathelyen született. Szüleivel Olaszországba költöztek, mert édesapja katona volt, és fiát 

is annak szánta. 

Bejön az apa, s vele szemben jön Márton. 

Apa:- Fiam, fiam, hol vagy? Készülj, hív a császár katonának! 

Márton: Édesapám, én nem szeretnék katona lenni, nem szeretnék háborúba menni!  

Én Krisztus katonája szeretnék lenni, én nem fogok fegyvert senki ellen! 

Apa: Menj fiam és harcolj a császár oldalán!  

Márton lehajtott fejjel, szomorúan eltávozik. 

Márton: Nem tehetek mást, engedelmeskedem apám akaratának! 

Márton átöltözik, (palást, kard). Lóra ül. Belovagol a színre. 

Márton: Apám! Teljesítem kívánságod! Megyek a háborúba. 

Apa: Menj fiam, vezesd győzelemre a császári sereget!  

Márton szomorúan eltávozik. 

A nép gyülekezik, beszaladnak a színre, majd átfutnak a túloldalra. 

Nép: Vége a háborúnak! Vége a háborúnak! Mindenkinek szétkürtöljük ezt az örömteli hírt! 

Patkó kopogás hallatszik. Márton jön a lován balról. A koldus a fa mögött bujkál. 

Márton: Isten akarata! Vége a háborúnak! Soha többé nem fogok fegyvert! Hazamegyek  

 édesapámhoz. 
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Koldus: Patkó kopogást hallok! Vajon ki közeledik? 

Süvít a hideg szél. A koldus didereg. Márton összehúzza magán a palástot. 

Márton: Hej, de hideg szél fúj! Összébb húzom a palástot, hogy ne fázzak! 

Márton elé toppan a koldus, és esdeklőn kéri.  

Koldus: Állj meg katona! Kérlek, segíts rajtam! Majd meg fagyok! 

Márton: Mi történt veled jóember?  

Koldus: Ellopták a meleg ruhám és majdnem megfagyok! Szánj meg kérlek, szánj meg! 

Márton: Nekem sincs egyebem, csak a palástom, amely megvéd a nagy hidegtől.  

Ne búsulj szegény koldus, megosztom veled.  

Kettéhasítom a kardommal, és egyik felét rád terítem. 

Követem Isten igéjét: „Segíts felebarátodon!” 

Márton a koldusra teríti a palástot.  

Koldus: Köszönöm jóságod, hogy megmentettél a fagytól!  

Mi a neved katona? 

Márton: Márton az én becses nevem! 

Koldus: Te vagy Márton, aki segít az embereken, aki gyógyítja őket? 

Az a Márton, aki által megismertük Jézust?  

A világba hírül viszem neved, és jócselekedeteid! 

Márton: Menj Isten hírével jóember! 

Koldus: Isten áldjon téged is Márton! 

Márton hazalovagol. Jön az édesapja. 

Márton: Édesapám, édesapám! De jó újra itthon!  

Istent szolgálom ezentúl, és segítek az embereknek! 

Apa: Jól van fiam! Tégy belátásod szerint! 

Márton leveti a katona ruhát.  

Jön a nép és Mártont szólítja. 

Nép: Márton, Márton! Hallottuk híred, csodálatos tetteidet zengi a világ.  

Hallottuk, hogy segíted az embereket. 

Szeretnénk, ha te lennél a mi püspökünk! 

Megjelenik Márton. 

Nép: Éljen, éljen a mi püspökünk!  Márton püspökünk! 

Nyakába teszik a keresztet. 

Márton: Nem vagyok méltó arra, hogy püspökké válasszatok! 

Amit tettem, azért tettem, mert Istent szolgálom! Isten nevében cselekszem! 
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Nem a saját dicsőségemért, nem a dicséretért teszem!  

Rá akarják tenni a süveget, de Márton elszalad. Menedéket keres. 

Meglátja a liba ólat és elbújik. 

Márton: Jaj Istenem, hová bújjak?  

Itt jó helyem lesz! A libák között senki nem fog keresni. 

Libák: Gá, gá, gá… 

Márton: Csendesen libuskák, kérlek, ne áruljátok el, hogy itt vagyok! 

Libák: Gá, gá, gá…. 

Keresi a nép Mártont. 

Nép1: Hol lehet? Hol lehet? Márpedig nekünk nem kell másik püspök, csak Márton! 

Halljátok emberek, nagy felfordulás van a liba ólban! 

Nézzük meg! Mi lehet az? 

Betekintenek, majd kihozzák Mártont az ólból. 

Nép2: - Ni csak! Itt van a mi Mártonunk. Elárulta a libák gágogása. 

Gyere elő, hagy tegyük a fejedre a püspöki süveget. 

Márton: Jól van, jól van! Engedelmeskedem a nép akaratának. Ha azt adod nekem Istenem  

 feladatul, hogy vezessem a népet, elfogadom a püspöki címet! Istenem, megmutatom 

 az embereknek a Hozzád vezető utat! 

Felteszik a fejére a süveget, vállára terítik a palástot. 

Nép1: Mondjunk imát Szent Mártonért! 

Nép: Ima: Szent Márton és minden szentek 

Isten előtt örvendeznek 

Imádkoznak buzgón értünk, 

Hogy mi is a mennybe érjünk! 

Ámen 

 

 

/Budapest, Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda/ 

 

Templomba érkezéskor a gyerekek előre vonulva a világító lampionokat két sorban az oltár 

előtti lépcsőre teszik, középen közlekedő helyet hagyva, majd az első padsorokba ülnek. 

A szülők meglepetésként egyszerű, jelképes jelmezekben élőképeket adnak elő Szent Márton 

életének jeleneteiből, a mesélő szavait esetenként mozgással, néma játékkal kísérve. 
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Az élőképek szereplői:  

 mesélő 

 Szent Márton   

 Márton apja 

 Márton anyja (bepólyált játék baba a születés részhez) 

 Katonatiszt, katonák, (seprűnyélen lovagló katonák nyihogó, prüszkölő hangot adnak, 

patakopogást, lódobogást utánozzák) 

 koldus 

 pap 

 Jézus 

 libapásztorok 

 libák (a szereplők kézfejükből ujjaik összeszorításával, széttárásával tátogó madárfejet 

formáznak, karjukat nyújtogatják, mintha a liba nyaka lenne) egyszavas szerep, adott 

jelenetben hangosan gágogni, sziszegni kell 

 

Mesélő: Szent Mártonra emlékezünk 

November 11-e a Pannóniában született Tours-i Szent Márton püspök emléknapja. 

 Márton napján országszerte libatoros lakomákat rendeznek. 

„Aki Márton napon libát nem eszik, az egész éven át éhezik” 

 A szőlősgazdák, bortermelők ezen a napon kóstolják meg az újbort. 

„A bornak szent Márton a bírája” 

 A pásztorok ekkor hajtják vissza a jószágokat a legelőkről, s vesszőt adtak a 

gazdának. 

Azt tartották, ahány ága-boga van a vesszőnek, annyi állattal gyarapodnak 

majd. 

„Adja meg az Isten kendteknek, hogy annyi csibéjük legyen, mint égen a 

csillag!” 

„Adja meg az Isten kendtek lúdjának, annyi libája legyen, mint réten a fűszál!” 

„Adja meg az Isten kendtek disznajának akkora szalonnája legyen, mint az 

ajtó!”  

„Adja meg az Isten kendteknek annyi pénze legyen, mint a pelyva!” 

S hogy miként kapcsolódik a libator, a jókívánságok Szent Mártonhoz? 

Ki is volt Szent Márton? Ezt fogjuk most eljátszani nektek! 
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Első kép: Születés, neveltetés 

Kr. után 316-ban született a mai Magyarország területén, Szombathely keleti városrészén. A 

legenda szerint Flórus a nagypapa Pannónia királya, apja pedig római katonatiszt volt. 

A pogány család jómódban élt, Mártonnak boldog gyermekkora volt. 

Később Istent kereste, meg akart keresztelkedni, azt tervezte, szerzetes lesz. 

 

Második kép: Katonaévek 

Apja parancsára katonának kellett mennie. 15 évesen indult harcba. Jól vívott, bátran harcolt, 

de katonaévei alatt is igyekezett úgy élni, mintha szerzetes lenne. 

Galliában különösen kemény tél volt ebben az időben, sokan meghaltak a hidegben. Márton 

minden ruháját elajándékozta a szegényeknek, hogy megmentse őket. Neki csupán azok a 

darabok maradtak meg, melyeket magán viselt. 

 

Harmadik kép: Találkozás a koldussal 

Egy napon, késő este, járőrszolgálatból hazatérőben didergő koldussal találkozott. 

Éhezve és vacogva nyújtotta kezét a tiszt felé, alamizsnát kért. 

Márton így szólt hozzá:  

 Akár hiszed, akár nem, egy árva pénz sincs a zsebemben, de azért várj csak, 

valahogyan segítek rajtad! 

Köpenyét levette válláról, kardjával kettéhasította és egyik felét a koldusra terítette. 

 Fogadd el barátom, szükséged van rá! 

 

Negyedik kép: Jézus megjelenése, meghívás 

Azon az éjszakán Mártonnak különös álma volt. 

Álmában Jézussal találkozott, aki az ő köpenyének azt a darabját viselte vállán, amit ő 

előzőleg a didergő koldusnak adott. 

Jézus így szólt hozzá: 

 Márton, a hittanuló öltöztetett fel ebbe a köpenybe. Amit a legkisebb testvéreim közül 

egynek tesztek, azt velem teszitek! 

Amikor mindezt egy pap barátjának elmesélte, az így vélekedett: 

 Úgy vélem, az Úr készített neked egy ruhát, amibe fel akar öltöztetni! 
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Ötödik kép: Keresztelkedés, apostolkodás 

22 éves korában keresztelkedett meg Márton, majd két évvel később eltávozott a seregből. 

 Eddig a te szolgád és vitézed voltam, engedd meg, hogy immár Jézus szolgája és 

vitéze legyek!  

Márton, miután elhagyta a katonaságot, a Jó Istennek szentelte életét. Felkereste a szentéletű 

Hilárius püspököt és felajánlotta szolgálatát. 

Álmában ismét megjelent Krisztus, és arra kérte, térjen vissza Pannóniába a szülőföldjére, és 

Szavaria - a mai Szombathely területén hirdesse Isten igazságát. 

Hazatérésekor édesanyját is megkeresztelte. 

 

Hatodik kép: Püspökké választás 

Látván szent életét, apostoli buzgóságát, példamutató akaratát, püspökké akarták őt 

választani, de ő szeretett volna megmaradni egyszerű szerzetesnek. Elbújt az emberek elől 

egy baromfi ólban.  

A libák hangos gágogásukkal árulták el Mártont, így keresői megtalálták őt és elvitték, hogy 

püspökké avassák.  

Innen ered az a magyar szokás, hogy Márton napján libasültet, liba ételeket eszünk. 

 

Hetedik kép: Püspök és koldus találkozása 

Szent Márton püspökként is alázatosan egyszerűen élt. Élete legfőbb céljának a krisztusi hit 

terjesztését tartotta.  

Életét csodák kísérték: volt úgy, hogy imával támasztott föl embereket, másszor pogány 

templomot, szobrot döntött le imáival.  

Történt egyszer, mikor Márton püspök a katedrális felé sietett szentmisére, ismét egy 

koldussal találkozott. Márton levette a saját ruháját és felöltöztette a fázó embert. Ő maga a 

koldus ruhájában vonult be a meglepődött hívek szeme láttára a templomba. 

(ruhát cserélnek) 

Szent Márton tisztaságban, szegénységben, szerényen élte életét. A földön, hamuban aludt. 

Egyszerű ruhákban járt. Sokat böjtölt, imádkozott. Imájával gyógyított, fáradhatatlanul 

dolgozott a hit terjesztésében.  

81 évesen készült a nagy útra, várta a halált. Amerre utolsó útjára kísérői koporsójával 

elhaladtak, kivirágoztak a fák. 

Életében sok lelket térített Istenhez jó példájával, tanításával.   

Így volt ő Jézus lámpása, fényhordozója.  
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Imalánc 

(Imádságos ráhangolódással kezdjük a Szent Márton hetet.) 

 

/Veszprém, Szent Margit Római Katolikus Óvoda/ 

 

Ima Szent Mártonhoz 

Hozzád jövünk, Szent Márton. Isten katonája, Krisztus küldötte, az evangélium tanúja 

és az egyház pásztora. 

Kérünk, járj közben értünk Istennél mélységes csendünkben, magányos éjszakáinkon. 

Adja meg nekünk az Úr, hogy hűségesen kitartsunk hitünkben és az imádságban. 

Amikor még meg sem kaptad a keresztséget, köpenyed felét egy koldusnak adtad – 

segíts, hogy mi is osztozzunk testvéreinkkel. 

Amikor életed alkonyához értél, nem vonakodtál a terhek és munkák sokaságától – 

segíts, hogy engedelmesen megtegyük az Atya akaratát. 

Ébressz vágyat szívünkben, hogy egyek legyünk veled, s hozzád egészen közel 

a boldog örökkévalóság örömét megismerjük. 

Ámen 

A megjelenítés formája:  

Az imát minden csoport megkapja. A családok egymás között adják tovább. Otthon közösen 

imádkoznak, majd egy virágot készítenek papírból. Az elkészített, kidíszített virágokat az 

óvodai falitáblán helyezzük el. Az imalánc lezárásakor elvisszük a templomba és az 

"irgalmasság kapuja " köré rakjuk. A virágok sokasága jelzi majd, hogy hány család 

kapcsolódott be a „szent játékba”. 
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Néphit Márton napjával kapcsolatosan 

 

/Csorna, II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola/ 

 

Lúd és újbor  

Szent Márton és a lúd kapcsolatára vonatkozóan több magyarázatot is ismerünk. A 

legelterjedtebb az a legenda, mely szerint Szent Márton a ludak óljába bújt, hogy püspökké 

választása elől kitérjen, de a ludak gágogása elárulta rejtekhelyét. 

A középkorban a jeles szent tiszteletére bort ittak, és kövér ludat ettek, ugyanis az akkori 

naptárakban az óév utolsó jeles napjának számított. 

Szent Márton lúdja kifejezés - főként a Dunántúlon - utal a nap jellegzetes ételére és az 

egykori földesúri járandóságra. Ilyenkor már le lehet vágni a tömött libát. "Aki Márton-napon 

libát nem eszik, egész éven át éhezik" - tartották. Márton-napon országszerte lakomákat 

rendeztek, hogy egész esztendőben bőven ehessenek, ihassanak. Szent Márton napjára 

általában megforr az újbor. "A bornak Szent Márton a bírája" - tartja a mondás. Úgy 

gondolták, minél többet isznak, annál több erőt és egészséget vesznek magukba. 

Néhány szólásunk is megörökítette Márton lúdját, pl. „Sok Szent Márton lúdja elkelt azóta,” 

mely az idő múlására vonatkozik, hogy bizony régen volt az már! A „kövér, mint Szent 

Márton lúdja” mondás aligha szorul magyarázatra. 

 

Szent Márton gazdasági határnap  

Márton-nap a 14. századi krónikákban határnapként szerepel: a tisztújítás, fizetés, ez volt a 

jobbágytartozás lerovásának napja.  

A Szent György-napkor, április 24-én legelőre hajtott jószágok az ősz beálltával végképp az 

istállóba kerültek. A magyar nyelvterület különböző részein, illetve az állatfajtáktól függően 

Szent Mihály (szeptember 29.), Vendel (október 20.), Dömötör (október 26.) és végezetül 

Szent Márton (november 11.) voltak az állatbehajtás jeles napjai. 

Az egyházi esztendő hagyományai szerint Márton napja az ún. kisfarsang idejére esik. 

Kisfarsang hagyományosan a lakodalmak, pásztorünnepek, névnapok és bálok ideje volt, s 

ekkor került sor a szüret, a kukoricafosztás utáni mulatságokra is. Ez az időszak Katalin-

nappal (november 25.) zárult le.   
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Márton-nap a néphagyományban  

Márton napját egykor az egész országban számon tartották a pásztorok. Élő szokásként 

legtovább Vas megyében maradt meg a Márton-napi vesszőhordás és a pásztorok 

megajándékozása. A disznópásztorok felkeresték azokat a házakat, ahonnan állatokat 

hajtottak a legelőre, és vesszőket vittek ajándékba a gazdáknak. Ez volt a Szent Márton 

vesszeje, melyről azt tartották, ahány ága van, annyit malacozik majd a disznó. Köszöntőt is 

mondtak. A szokás még élénken élt az emberek emlékezetében az 1960-as években. 

 

Márton vesszeje, köszöntés: 

„Adjon Isten jó estét! Meghoztam Szent Márton vesszejét. 

Annyi malacuk legyen, mint ahány ága-boga van! 

Adja Isten, hogy több Márton napot is megérhessünk,  

S erőben, egészségben eltölthessünk! 

Több örvendetes napot adjon Isten! 

Adjon bort, búzát, békességet, s lelkünknek örök üdvösséget!” 

 

A Márton-napi pásztorjárás és vesszőzés jól ismert szokás Burgenlandban, de a távolabbi 

német nyelvterületen is. 

Ehhez a naphoz munkatilalmak is kapcsolódtak; Muravidék lakói szerint Márton-napkor nem 

szabad mosni, teregetni, mert elpusztulna a jószág. 

Mint minden jeles naphoz, Márton napjához is kapcsolódnak időjárásjósló praktikák és 

megfigyelések. A liba csontjából az időjárásra jósoltak: ha a liba csontja fehér és hosszú, 

akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros. Az aznapi időből is jósoltak: 

„Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Egy kalendáriumi 

regula szerint: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.” 

 

Szent Márton a 21. században. 

Az Európai Kulturális Tanács 2005. áprilisi luxemburgi ülésén választották ki az Európát 

átszelő 15 tematikus kulturális útvonalat, amelynek egyike az ún. „Szent Márton kulturális 

út”, Szombathely és a franciaországi Tours városa között. 

Az európai léptékű események mellett a Márton-nap alkalmat teremt szerte az országban 

évről évre szaporodó, kisebb-nagyobb helyi rendezvényeknek, melyeken fontos szerepe van a 

bornak, libalakomának, szórakoztató hagyományőrző programoknak. 
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Melléklet 

 

/Cegléd, SZKKIÓ Magyarok Nagyasszonya Katolikus Tagóvoda/ 

 

SZKKIÓ Libás - játszó nagycsoport számára  

Kézműves tevékenység:  

Libabábok készítése: rajzolás, vágás, ragasztás  

Ezzel a tevékenységgel kezdjük a napot, mindenki csinálhat magának bábot, amellyel majd 

később játszunk.  

Eszközök: rajzlap, ceruza, olló, liba-minta, filctoll, színes ceruza, ragasztó, hurkapálca vagy 

vékony vessző.  

 

1. Az elkészült bábokkal libasorban mennek a libák a tóra.  

„ Száz liba egy sorban,  

mennek a nagytóra,  

elől megy a gúnár,  

jaj, de begyesen jár. Gi-gá-gáááá!”  

Eszköz: kötél a tó körbekerítésére  

 

2. A tóban játszanak a libák / lányok/  

Hat lúd a zabszalmába… / ÉNO 149./  

Eszköz: Közepes vastagságú ritmuspálcák vesszőből, kb. 15 cm hosszú, 2 db/gyerek  

 

3. A fiúk kerülgetik a tóban a libákat, megpróbálják elkapni őket, ellopni belőlük.  

A „ceglédi legények”,  

Libát loptak szegények.  

Nem jól fogták a nyakát,  

Elgágintotta magát!  

A játék végén minden lány kiszalad a körből, és párt választ magának.  

 

4. Hatan vannak a mi ludaink – Párválasztós dalos játék  

 

 

 



 

 58 

5. Kiszámolunk egy farkast:  

Fölmentem a mennyekbe  

libákat őrizni,  

leesett a görbe botom,  

utána kell menni.  

Jön a farkas erdő felől,  

áll a füle ezer felől.  

Inc-pinc palvinc, te vagy odakinn! 

 

6. Mit ás, mit ás farkas koma? / felelgetős játék/  

- Hú-húúúúú / üvölt a farkas/  

- Mit ás, mit ás farkas koma?  

- Kemencét!  

- Minek az a kemence?  

- Vizet forralni.  

- Minek az a forró víz?  

- Libát kopasztani  

- Gyertek haza ennyire! / kicsit mutat/  

- Nem megyünk!  

- Gyertek haza ennyire! / nagyobbat mutat/  

- Nem megyünk!  

- Gyertek haza ennyire!  

- Megyünk!  

A libák hazaszaladnak, a farkas megpróbál egyet elkapni. Akit elkapott, az lesz a következő 

farkas. Az utolsó játéknál a fiúk maradnak a pásztorok és behajtják a libákat a tóról.  

 

Nincs szebb madár, mint a lúd,  

nem kell neki gyalogút.  

Télbe, nyárba mezítláb,  

úgy kíméli a csízmát.  

Eszköz: farkas fejdísz  
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7. A sikeres munkát mulatsággal ünnepeljük meg:  

Szervusz, kedves barátom, gyere vélem táncba…  

Felhasznált irodalom: Pap Kornélia: Szájról szájra I-II-III kötet, Geobook Kiadó 2009-2012  

A játszót összeállította: Czigány Károlyné, Imregi Tiborné óvodapedagógusok Cegléd 2015  

 

SZKKIÓ LIBÁS-JÁTSZÓ KISCSOPORT SZÁMÁRA  

HAT LÚD A …(dalos játék)  

Hat lúd a zabszalmába, hetedik a hajdinába  

Mindjárt jön a gazda, a libákat hajtja  

Tíz liba, bukk.  

 

SZÁZ LIBA… (mondóka)  

Száz liba egy sorban,  

mennek a nagytóra.  

Elől megy a gúnár,  

jaj, de begyesen jár. Gi-gá-gááááá!  

 

CEGLÉDI LEGÉNYEK… (mondóka)  

Ceglédi legények,  

libát loptak szegények.  

Nem jól fogtál a nyakát,  

elgágintotta magát.  

 

HATAN VANNAK… (dalos játék)  

Hatan vannak a mi ludaink.  

Három szürke, három fekete.  

Gúnár, gúnár, liba gúnár, gúnár az eleje,  

Akinek nincs párja, keressen magának!  

 

RÉPA RETEK… (mondóka)  

Répa retek paszternák,  

most jönnek a katonák.  

GYERTEK HAZA LUDAIM! (felelgetős játék)  

Pap Kornélia: Szájról szájra I-II-III kötet, Geobook Kiadó 2009-2012  
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/Baja, Szent László ÁMK Óvodája/ 

 

Lumina, a lámpácska /mese/ 

 

Volt egyszer egy lámpácska, Luminának hívták. Éjszakánként szívesen ment sétálni. Egyszer 

egy sűrű erdőbe ment barangolni. Fénye a sötét utat tisztán megvilágította és így jól látott. 

Cseppet sem félt, derűs, vidám volt. Eleinte nagy csend honolt az erdőben. Később a fák 

ágacskái nyugtalanok lettek. A szél mind jobban kezdte rázni őket. Lumina fénye pislogni 

kezdett. Hamarosan a szél igazi vihart kavart. Lumina félni kezdett. Jaj, csak a fényem ki ne 

aludjon, gondolta, és nagyon óvatosan ment tovább. Ekkor hirtelen nagyot fújt a szél és a fény 

kialudt. 

Lumina egyedül állt a sötét erdőben. Megijedt, hogy fogja ő így megtalálni a jó utat hazafelé? 

Szomorúan botorkált a fák között. -Vajon honnan lesz újra fényem?- töprenget. 

De ni, mi az ott messze? Egy kis fény, amely mind közelebb jött. Egy lámpácska - gondolta 

Lumina. Milyen gyönyörűen világít. Lumina odalépett hozzá és így szólt: Kérlek, adj nekem a 

te fényességedből! Az enyémet elfújta a szél. 

Nem adok. – mondta a másik lámpás és tagadólag megrázta a fejét. -Ha adok, neked nekem 

nem marad- és eltakarta a fényét. De Lumina így szólt: Te nem tudod, hogy a fény, a szeretet 

és az öröm megosztható, s ha megosztod, nem fogy el, hanem még több lesz belőle. Kérlek, 

oszd meg velem a fényt. 

A másik lámpácska rácsodálkozott Luminára és így szólt: Együtt érzek veled és hiszek neked, 

ezért megpróbálom átadni. Miután megosztotta, mindketten csodálkoztak mennyire nagyobb 

lett a világosság a sötét erdőben. Boldogan indultak tovább, ki-ki a maga otthona felé. 

 

A következőképpen eljátszható: 

A gyerekek a fák, kezeik az ágak, ők képezik az erdőt. Egyik gyerek lámpával a kezében 

Lumina. A gyerekek közben akár énekelhetnek is vidám dalt miközben sétálnak. Az óvónő a 

szél, elfújja a lámpát. Kezében lehet kék színű szalag, vagy selyem. Egy másik gyermek a 

másik lámpácska. Az óvónő veszi a fényt és gyújtja meg az elaludt lámpást. A végén 

énekelhetnek is. Pl.: Ég a gyertya, ég, sok kis gyertya ég, szíveinkből a szeretet ki ne aludjék. 

A párbeszédes formát az óvónő is előadhatja. 
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A maloni emberek /mese/ 

 

(Zene) 

Malonnak hívták azt az országot, amelyről egy történetet mondok el nektek. 

Ez az ország magas hegyek között terült el, ahol mindig sötét volt, mindig éjszaka. 

A nap soha nem sütött le a hegyek csúcsáról. 

Így ebben az országban mindig koromfekete sötétség uralkodott. 

Az itt élő emberek magas fallal körülvett kicsi házikókban laktak és kis lámpásokkal 

világítottak. 

(Zene) (Lámpásokat kiosztani- házak). (Ki szeretne maloni ember lenni?)  

Furcsa emberek voltak a maloniak. 

Mindenki teljesen egyedül élt a házában. 

Lámpásaikkal jártak, keltek, de a fényt eltakarták egymás elől. 

Nem szerették egymást. Irigyek és, bizalmatlanok voltak. 

(Zene) 

S mi történt egy nap? 

Egy nap bizony csoda történt! 

Idegen vándor érkezett az országba. 

(Ki szeretne idegen vándor lenni?) (kalap, tarisznya) 

Ez az ember barátságos, vidám és mosolygós volt. 

(Zene) 

Az idegen vándor nagyon elcsodálkozott ezen a furcsa országon, ahol nappal is olyan sötét 

volt, mint éjszaka, és azt kérdezte: 

Miért van itt ilyen sötét? De sötét van! 

Miért nem süt itt a nap? - kérdezte az idegen. 

Mi az a nap? - kérdezték a maloniak. 

Mi még sosem hallottunk róla! 

Egyedül egy igen-igen öreg maloni emlékezett rá, hogy ő már hallott valamit a napról, de hát 

az nagyon régen volt. 

Ekkor a maloniak kérlelni kezdték az idegent: 

Kérünk, mesélj nekünk a Napról! 

Az idegen ekkor leült, a maloniak pedig körülülték. 

(Zene) 
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S akkor az idegen mesélni kezdett. 

(mese). 

A nap egy csodálatosan szép sárga korong. 

Minden reggel feljön az égre, úgy csillog, mint az arany. Fényt és meleget áraszt a földre. 

A nap kibontogatja a virágok, fák rügyeit, melyek kinyílnak és édes illatukkal öntik el a 

levegőt. (Színes kendők, nap elé! - illat?) 

A nap kicsalogatja a zöld füvet a földből. (Zöld selyem nap elé) 

A kora reggeli napfénynél a kisfiúk és kislányok kidörzsölik szemükből az álmot és azt 

mondják. (Többiek)  

Ma süt a nap! Istennek legyen hála! 

Ilyenkor szeretet tölti meg a szíveket.(Villanyt leoltani)  

Így mesélt a vándor gyönyörű szép történeteket a napról, az ég lámpásáról nap, mint nap. 

A maloniak éjjel-nappal ott ültek és figyeltek. 

Most már egyre közelebb ültek egymáshoz. 

Szívükben egyre nagyobb vágy ébredt a nap, a fény, a világosság és a meleg iránt. 

(Zene) 

Egy reggel azonban a vándor elköszönt tőlük. (Feláll) 

Isten áldjon benneteket! El kell mennem. 

Aki ismeri a napot, mindig vágyik utána. 

A maloniak is elköszöntek és integettek neki. 

Isten áldjon!- 

(Zene ) (Idegen elmegy) 

A maloniak nagyon elszomorodtak. 

Mit tegyenek most? 

Menjenek vissza a házukba? 

Bújjanak vissza a magas falak mögé? 

NEM, ezt már nem akarták megtenni. 

Együtt lenni, beszélgetni, egymásnak segíteni, ezt gyönyörűnek tartották: 

Ének: ,, Ahol szeretet...” 

A sok lámpást egymás mellé teszik középre, így sokkal nagyobb lett a fény, mintha csak egy- 

egy világított volna. (Lámpások középre) 

Körbeálltak és énekeltek. Maradjanak mindig együtt. 

Ének: „Együtt lenni jó...”  
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Így együtt maradtak, közösen dolgoztak, de mielőtt dolgozni indultak, felmentek a 

legmagasabb hegy tetejére és együtt énekelve hívták a napot. 

Ének: „Liebe, liebe Sonne, 

Sonne, die im Zimmer ...” 

Egy reggel csoda történt. 

Zene: Lassan világosodik. (Villanyt, gyertyákat eloltani elfújni) 

Egyre világosabb és világosabb lett. 

A hegyek mögül felkelt a nap, (a nap feláll) és gyönyörködve szórta szét sugarait. 

S amikor magasan állt az égbolton, ragyogott, mint az arany. 

A maloniak örömmel kiabáltak: 

„Nézzétek, itt van, eljött a nap! 

A fény, amit már régóta vártunk! 

Köszönjük Istenünk!” 

Boldogan énekeltek és táncoltak, mert világosság és melegség járta át szívüket. Ének: 

„Szeretet áradjon…” 

Danke, danke liebe Sonne (napsugarakat a házakra) 
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Saját készítésű játékok  

(leírás a 25. oldalon) 

 

/Mosonmagyaróvár, Hildegard Óvoda/  

 

Társasjáték      Keresd a köpönyeg másik felét! 

 

     

 

Párkereső – memória      Puzzle 
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Énekek 

 

Szent Mártonnak ünnepén 

 

2. Pogány volt ő katona, 

Így lett Isten bajnoka. 

Ketté vágta díszes köpenyét, 

Betakarta koldus testét. 

 

3. Osszuk szét a köpenyét, 

Öröksége a miénk. 

Pannon földnek drága szent fia, 

Vezess minket, vígy a jóra. 

 

Sötét van már… 

 

 

2.  Végy minket a karodba, takarj köpenyeddel, 

Vezess minket előre, őrizz szeretettel. 

Lámpa, lámpa, lámpácska ölelj melegeddel, 

Lámpa, lámpa, lámpácska ölelj melegeddel. 
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A segédanyagba az alábbi óvodák pályamunkáiból válogattunk 

 

 

1. Baja, Szent László ÁMK Óvodája 

2. Budapest, Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 

3.  Cegléd, Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda Magyarok Nagyasszonya 

Katolikus Tagóvoda 

4. Csorna, II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 

5. Debrecen, Svetits Katolikus Óvoda 

6. Egyek, Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Általános Iskola 

7. Győr, Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 

8. Hódmezővásárhely, Mária Valéria Óvoda 

9.  Kiskunmajsa, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

10.  Mohács, Katolikus Nevelési Központ Szent Ferenc Katolikus Óvoda 

11.  Mosonmagyaróvár, Hildegard Óvoda 

12.  Pápa, Szent Anna Római Katolikus Óvoda  

13.  Piliscsaba, Szent László Óvoda 

14.  Szécsény, Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda 

15.  Szolnok, Mustármag Római Katolikus Óvoda 

16.  Veszprém, Szent Margit Római Katolikus Óvoda 
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