
                            Ajánlott téma: A Föld 

Kedves Szülők! 

Remélem ebben a szokatlan helyzetben is sikerül tartalmasan, jókedvűen tölteni az ünnepeket. 

Ehhez próbálunk segítséget nyújtani olyan tevékenységek ajánlásával, amiket mi érdekesnek 

tartunk. Szemezgessetek belőle bátran! Saját ötleteiteket osszátok meg velünk a facebook 

oldalunkon. 

 Ebben a gyönyörű időben különösen élvezetes körül nézni. Süt a nap, virágoznak a fák, 

nyílnak a virágok. Ez már adja is a témát. / A téma a lábunk előtt hever- mondhatnám./ 

Növények, állatok ébredése tavasszal. Mindez összekötve a környezetvédelemmel a Föld 

napja/április22./ alkalmából is.  

Célja: -a természet szeretetére, védelmére nevelés, 

         -a környezettudatos magatartás alakítása, fejlesztése. 

Tevékenységek 

Játék 

Kertészes, főzőcskézés, piacos, kirándulás az erdőbe, állatkertbe, horgászos stb. 

Fejlesztési terület 

A külső világ tevékeny megismerése: 

Környezeti tartalom 

Nézzetek szét a környezetetekben mi minden található. Figyeljétek meg a fákat, bokrokat, 

virágokat, madarakat. Próbáljátok megnevezni őket. Ha nem ismeritek, keressétek meg 

könyvben vagy az internet segítségével. 

 A tavasz beköszönte remek alkalom arra, hogy megnézzük, hogyan is működik a természet. 

Ha van kertetek vessetek magokat, ültessetek virágokat a gyerekek bevonásával! Az erkélyen 

is lehet cserépbe, balkonládába. 

Addig is míg ezek kibújnak, nézzük meg mi történik a föld alatt. Befőttesüvegbe vagy PET 

palackba tegyetek sok papírtörlőt , nedvesítsétek be és szórjátok rá a magokat, A gyerekek 

örömmel nézik nap mint nap a magok fejlődését, a csírák előbukkanását, és ehhez igazán 

nincs szükség sok dologra. A kísérlet segítségével elmagyarázhatjuk nekik a mezőgazdaság 

működését is, a magok elvetésétől a betakarításig, így jobban megértik, hogy honnan is 

érkezik a kenyér, a gyümölcs és a zöldség az asztalukra. 

Babcsíráztatás. Ez nagyon gyors és látványos. 

Hozzávalók: bab, vatta, befőttes üveg, víz 

Tegyétek  a babot vizes vattára, ügyeljetek rá, hogy mindig vizes egyen a vatta, de ne álljon 

benne a víz. A bab nagyon gyorsan kicsírázik, és szuper megfigyelni a fejlődését, hogyan lesz 

a termésből egy újabb növény! Ha elég nagyra nő, el is ültethetitek 

földbe! https://babafalva.hu/tavaszi-kiserlet-gyerekeknek-csiraztatas-maskent/  

Csíráztassatok magatoknak ehető magvakat pld. retek, brokkoli, napraforgó stb.. Nagyon 

egészséges és jó móka is. A hozzávalók beszerezhetők a bioboltokban és a mezőgazdasági 

üzletekben. Hozzávalók: befőttes üveg, 10×10 cm-es steril mull lap vagy tüll anyag, befőttes 

gumi, egy tálca, magok 

https://babafalva.hu/tavaszi-kiserlet-gyerekeknek-csiraztatas-maskent/


https://www.mindenmentes.hu/2020/01/csiraztatni-egyszeruen/ 

Állítsatok egy tálba félbevágott krumplit, majd spricceljétek naponta vízzel és 3-4 naponta 

cseréljétek alatta a vizet. 

A cékla felső részét levágva szintén leveleztethetitek. 

 

  
Ha a zsázsát tojáshéjba ültetitek, vicces figurákat kaptok, jó húsvéti dekoráció is. 

  

Fejlesztési terület: megfigyelő képesség, ok-okozati összefüggések felismerése, aktív és 

passzív szókincs, finommotorika, türelem, gondolkodás, problémamegoldó képesség/ ha 

megkérdezzük mit vessünk, mibe, hogyan?/, taktilis érzékelés, 

 

Matematikai tartalom 

Számlálás: fákat, virágokat, magokat, ágyásokat stb. 

Csoportosítás: állatok, növények, kerti eszközök, 

Azonosságok-különbözőségek keresése: növények, állatok, magok stb. 

Igaz-hamis állítások: állatokról, növényekről, időjárásról, 

Összehasonlítás, ellentét párok:/ magasabb-alacsonyabb, vastagabb-vékonyabb stb./ fák, 

virágok stb. 

Viszonyszavak gyakorlása: alatt, mellett, fölött, előtt, rajta, stb. 

Mi van a zsákban,dobozban? Kavics, madártoll, toboz, csigaház, kagyló stb. tapintással 

felismerése. 

Babszem játék: Annyiszor 10 szem babot teszünk középre, amennyi a játékos. Mindenki 

egymás után dob a kockával és annyi babot vesz magához, amennyit dobott. Ha elfogyott a 

https://www.mindenmentes.hu/2020/01/csiraztatni-egyszeruen/
http://www.parents.com/fun/activities/indoor/gardening-with-kids-plant-an-odds-and-ends-garden/?sssdmh=dm17.722717&esrc=nwpdbk022114a#page=2
http://www.parents.com/fun/activities/indoor/gardening-with-kids-plant-an-odds-and-ends-garden/?sssdmh=dm17.722717&esrc=nwpdbk022114a#page=2


bab számoljuk meg kié lett a legtöbb.  Fordítva is játszható: mindenkinél legyen tíz-tizenöt 

babszem. Amennyit dobnak azt középre teszik. Akié hamarabb elfogy az nyer. 

Fejlesztési terület: megfigyelő képesség, döntési-,ítéletalkotási képesség, emlékezet, 

figyelem, mennyiség és számnév összekapcsolása,számlálás képessége, taktilis érzék, 

 

Verselés, mesélés 

Mese: 

Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje 

A napos, déli domboldalon már kinyitotta sok sárga ernyőjét a som, amikor Mókus Bence 

bácsi egy szép napon az odúablakon kinézett... 

Ó, mennyi szépet látott! A nedves ágakon ezernyi napsugár táncolt! A parti füzeken sok kis 

bozontos barka bolyhosodott, mint megannyi icipici nyuszi farka! 

Kék ibolya és sárga kankalin virult a réten meg a tavaszi vizek partjain. Vidáman énekeltek a 

hazatért madarak. 

- Gyerekek! Ki az ágyból! - kiáltotta Bence bácsi. - Jó volna ott lent egy kiskertet csinálni, 

hogy barátságosabb legyen az odunk tája! 

A három kismókus ujjongva, kiabálva dobálta le a mohapaplant. A lusta Peti is tüstént 

felpattant: 

- Kertet? Pompás! Ugye most mindjárt megcsináljuk? Az őzeknek, rókáknak leesik majd az 

álluk, ha erre járnak! 

A kis Balázs már magyarázta anyukának, hogy ő milyen szép kertet kerekít. Alig bírta 

izgalmában lenyelni a finom reggelit. 

Az okos kistestvérke, Mókus Panna, tüstént keresni kezdte: van-e locsolókanna, ásó, kapa, 

gereblye. 

- Van ám, kicsim, eredj le a fa alatti mély gyökérpincébe! - felelte Bence bácsi, mert arra volt 

kíváncsi, hogy fél-e a kislánya a sötétben. 

Nem félt az! Okos volt! Lement, és hozta szépen a kiskapát, kisásót. Addigra Peti is, meg 

Balázs is lemászott a nagy fa derekáról. Szaladtak ki a napra, keresték, hol van egy jó 

földdarabka, hogy kiskertnek felássák. 

Mosolygott Bence bácsi, mozgatta bajuszkáját. A mókuskák szorgalma neki is tetszett. 

- Meglátjuk, kié lesz a legszebb! 

- Itt legyen Petié! - és mindjárt kijelölte a kert helyét egy pálcikával. 

Ez lesz Pannié - most legalább meglátom, hogy milyen ügyes a kislányom! 

- Itt meg a tiéd, nézd, Balázska! 

- Tündérkert lesz az, akárki meglássa! - mondta büszkén a legkisebbik, és mindjárt nekilátott, 

hogy elkészüljön estig. 

Forogtak a kisásók, fordult a sok rögöcske, de Peti tenyerét az ásó nyele törte, hamar melege 

lett, s a bükkfa árnyékában pihent egy keveset. Lám, nem is hitte volna, hogy egy kertésznek 

ilyen sok a dolga! 

Ezalatt Pannika az édesanyját kérte, hogy adjon sok virágmagot a köténye zsebébe, rezedát, 

violát, petúniát. Azokat elültette szépen sorba, utána friss vízzel meg is locsolta, és 

tulipánhagymát is rakott a puha földbe vagy egy tucatot. 

Peti látta, hogy mit csinált, de ajkát biggyesztve legyintett: 

- Mikor lesz abból még virág?! 

A kis Balázs megállt egy percre. Ő is elfáradt már. 

- No, persze! Csinálhatnánk ezt okosabban is! - És nagyot nevetett a kis hamis. 

- Tudom már, Péter! A kertésznek is ész kell, s mindjárt virul a tündérkertje! Minek megvárni, 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2015_05_04_archive.html#2586297903672753314


míg a mag kikel? A réten ezrivel hajlik a sok virág a szélbe, csak el kell menni érte! 

Máris szaladt, ahogy csöpp lába bírta: 

- Apu! Hol a talicska? 

Ráfektetett kisásót, kiskapát, s hajrá! Tolta is ki a rétre... Tengernyi virágot talált! A 

legszebbeket szépen körülásta, és gyökerestül kiemelte, úgy rakta fel a talicskára. 

A nagy munkát hümmögve nézte Péter. 

Nem! Ez sem jó! A sok sáros gyökérrel szép bundácskáját kente össze, és kétszer annyit ásott 

a kisöccse! Minek is az a sok piszkos föld alatti ág-bog? Anélkül sokkal szebbek a virágok! 

És homlokára koppintott vidáman: 

- Ohó, butuskák! Csak fáradjatok! Estére fájni fog a hátatok, de bezzeg én már kitaláltam, 

hogy mit kell tenni! 

Gyorsan hazaszaladt, hozott egy jó nagy kerek kosarat, és sebbel-lobbal, ahogy érte, a sok réti 

virágot mind letépte. Szedett kökörcsint, habszegfűt, fehér virágú tőzikét, egy korai árvácskát 

sem kímélt, aztán a sárga mezei tyúktaréj is belekerült a kosárba. Vitte a sok virágot, remegő 

rezedát nagy diadalmasan a napos réten át. 

Csöppet sem fáradt, inkább dudorászott. Örült, hogy milyen jó dolgot csinált, aztán vágott 

magának egy hosszú pálcikát. Kiskertje földjét azzal mind kifúrta, s a virágokat sorba 

beledugta. Virult a kert egy pillantás alatt! 

A fél erdő összeszaladt, és Panni összecsapta kis kezét: 

- De szép! Peti, ezt hogy csináltad? 

Peti dölyfösen nézte, hogy Panni kiskertjében semmit se mutatnak a virágágyak, a kis 

Balázsnak meg hátra van még rengeteg sok munka, nagyon szuszog, piheg, talán már meg is 

unta. 

- Gyere, apu! - kiáltott Mókus Péter - az én kertem a legszebb, nem is mérhető össze 

senkiével! 

Bence bácsi tüstént odajött, de csodálatosképpen egy szót sem szólt, csak hümmögött. Peti 

unszolta: 

- Apu, szólj!... Nem értem, a kiskertemet miért nem dicséred? 

Az öreg mókus bácsi furcsán nézett, pici szemei gyanúsan ragyogtak, míg végül így szólt: 

- Kisfiam, majd holnap! 

- Holnap? 

- Az ám! A rendes munka nem egy napra készül! 

Volt izgalom, míg másnap a piros hajnal nappallá nem sápadt, s a rigó ébresztőt nem 

fütyörészett! Akkor Peti a kiskertjére nézett, s a lélegzete is elállt! Azt hitte, rosszat álmodik - 

meg is csípte magát! - de mindhiába, mert hervadtan feküdt a kert minden virága. 

A hős kertésznél eltörött a mécses, kis mancsát nyomkodta könnyes szeméhez: 

- Gonosz varázsló tette ezt! - zokogta -, biztosan belebújt egy nagy bokorba, s amint aludni 

mentem, virágaimat lekaszálta menten! 

A testvérkék hallgatták szívszorongva. Balázs részvéte jeléül az ujjacskáját szopta, míg meg 

nem szólalt Bence bácsi: 

- A lustaságod volt a rossz varázsló, mert lám, a hamar munka sohasem igazán jó! A leszedett 

virág csak egy napig, ha él, elhervad, szárad, elviszi a szél. Hiába szép, hiába illatos... kell az 

a maszatos, erős, kis földbe markoló gyökér! Szavaira szepegő csend lett. A pajkos rigó sem 

füttyentett, úgy figyelte, hogy mi is történt? De Peti szépen letörölte könnyét, és irulva-

pirulva, de zokszó nélkül újra munkához látott. Most már magot rakott a puha földbe, nem 

letördelt virágot... 

Egyszer később, amikor arra jártam, tulajdon két szememmel láttam, hogy a magocska mind 

kikelt, s egy vidám, hosszú nyáron át virágzott a pompás kicsi kert... 

 

Égig érő paszuly 



https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/az-egigero-paszuly 

Erdőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszonyhttp://www.tollal.hu/mu/benedek-elek:-az-
erdozoldito-es-mezoviragoztato-kiralykisasszony 
 

Vers 

Birta Erzsébet: Ha nagy leszek 

Ha nagy leszek, erdész leszek 

védem a fát, s a réteket. 

Védem a szép virágokat, 

erdőszéli királyokat 

Erdő , mező sok lakóját, 

mókust, farkast, őzet, rókát. 

Megvédem a hűs vizeket, 

folyót, tavat, tengereket. 

bálnát, harcsát, gyors pisztrángot, 

kecskebékát siklót, rákot. 

Bevarrom az ózon lyukat, 

Föld mélyébe fúrok kútat. 

Vigyázok az anyaföldre, 

Ha rámbízzák nem megy tönkre. 

Megszépül a földi élet, 

ami élő, téged éltet. 

 

Kicsi mag a föld alatt 
Napsugarat hívogat. 
Ha a tavasz közeleg, 
Pici csíra növöget. 
Kapaszkodik a gyökér. 
Kis növényke fényre ér, 
Nő a szára, levele, 
Nyújtózkodik fölfele. 
Bimbót ringat, szirmot nyit, 
Illatával beborít. 
 
Játszva: 
Kicsi mag a föld alatt - Két öklünket egymás 
felé fordítva összetapasztjuk. 
Napsugarat hívogat. 
Ha a tavasz közeleg,- Az egyik kéz 
mutatóujjával eljátsszuk a csíra növekedését. 
Pici csíra növöget. - Másik kezünkkel, 
ujjainkat lefelé fordítva mutatjuk, hogyan 
kapaszkodik a gyökér. 
Kapaszkodik a gyökér. 
Kis növényke fényre ér, - A csírából zárt 
tenyérrel levélke lesz... 
Nő a szára, levele, - Karunkkal fölfele kúszunk 
Nyújtózkodik fölfele. 
Bimbót ringat, szirmot nyit, - Nyújtott ujjainkat 
összezárva bimbót formálunk, 
Illatával beborít. - azután lassan kinyitjuk 
tenyerünket, ujjainkat széttárjuk. 

 

 

 

 

Logopédiai játékok: 

Játékok a beszívott és kifújt levegővel: szappanbuborék fújása, pingponglabda- és tollfújó 

verseny ,lufis játékok, 

Állathangok utánzása, 

Szél hangjai: halk-hangos s-f hangokkal, 

 

 

Fejlesztési terület: beszédészlelés, artikuláció, szókincs bővítés, képzelet, hallási figyelem, 

emlékezet, érzelem, 

Ének, zene 

Mondóka:  

Mag, mag, búzamag, 

benne aluszik a Nap. 

https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/az-egigero-paszuly
http://www.tollal.hu/mu/benedek-elek:-az-erdozoldito-es-mezoviragoztato-kiralykisasszony
http://www.tollal.hu/mu/benedek-elek:-az-erdozoldito-es-mezoviragoztato-kiralykisasszony


Mag, mag, búzamag, 

nőjél, nőjél hamarabb! 

Dal: Beültettem kiskertemet 

Beültettem kiskertemet a tavasszal, 

Rózsa szegfű, liliom és rezedával, 

Ki is nyíltak egyenkint, el szeretném adni mind, 

De most mindjár! 

 

Én megveszem virágodat, ha eladod, 

Ha az árát te magad is nem sokallod, Versenyfutás az ára, 

Uccu, fussunk utána, 

De most mindjár! 

https://www.youtube.com/watch?v=NUiQGwPo9Iw 

Bújj,bújj  zöld ág https://www.youtube.com/watch?v=7hO9K5xdmYo 

https://egyszervolt.hu/dal/bujj-bujj-zold-ag-telbucsuztato.html 

Én kis kertet kerteltemhttps://www.youtube.com/watch?v=6hRQJffuWgc 

Képességfejlesztés:Hol halkan,hol hangosan mondjuk a mondókát, énekeljük a dalokat. Lehet 

a mondókán, dalon belül is váltani a hangerőt. Ha a az öklünket, mint mikrofont közel tesszük 

a szánkhoz hangosan, ha távol halkan. 

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

türelem, 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka  

Jó móka növényjelölőket festeni, de festhetünk katicabogarakat, méhecskéket is kavicsra. 

 

Kisebbek:krumpli nyomdázhatnak virágokat, állatokat stb. 

                magokat nyomkodhat gyurmába, 

https://www.youtube.com/watch?v=NUiQGwPo9Iw
https://www.youtube.com/watch?v=7hO9K5xdmYo
https://egyszervolt.hu/dal/bujj-bujj-zold-ag-telbucsuztato.html
https://www.youtube.com/watch?v=6hRQJffuWgc


  

Nagyobbak: magokból készíthetnek képet ragasztással vagy gyurmába nyomkodással, 

   

Rajzolják le kertészkedésüket, kedvenc állatukat, gyümölcsüket stb. 

Kertészes játékhoz virágok, zöldségek papírból 

  

 

Fejlesztési terület: figyelem, emlékezet, képzelet, kreativitás, türelem, esztétikai érzék, szem- 

kéz koordináció, beszédértés, festés-vágás- ragasztás helyes technikája, 

Mozgás 

Utánozhatják állatok mozgását: madár, medve, sánta róka, farkas, tyúk, pók-rák járás stb. 

Mag növekedésének utánzása: guggolásból lassan felállás, nyújtózkodás. 

Szél: forgás egy helyben. 

Gurulnak az almák: gurulóátfordulás előre.  

Burgonya ültetés: Egyik helyről a másikra hordja át a babzsákot vagy labdát, visszafele páros 

lábon ugráljon. 

Fejlesztési terület: erőnlétet, állóképességet, gyorsaságot, ügyességet, 

mozgáskoordinációjukat, szem-kéz koordinációjukat, figyelmüket, kitartásukat. 



Jó játékot, kellemes időtöltést kívánok Nektek! Szeretnék képeket is! 

A következő hétre gyűjtsetek kupakokat, tojástartót, PET palackot! 

 

 

 

 


