
                             Ajánlott téma: Föld 2. 

Kedves Szülők! 

Ezen a héten folytatjuk a megkezdett témánkat/a természet alaposabb megismerését/, de most 

nem a fejlődési folyamatok megfigyelésén lesz a hangsúly, hanem a természetvédelmen. A 

héten van, április 22-én a Föld napja, aminek megünneplését rátok bízom. /Ilyenkor lehet 

virágot ültetni vagy szemetet szedni a ház környékén./ 

Célja: -a természet szeretetére, védelmére nevelés, 

         -a környezettudatos magatartás alakítása, fejlesztése. 

Tevékenységek 

Játék: 

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

El lehet játszani a magok elvetését /Kicsi mag a föld alatt.. ,Meg fogtam egy 

magocskát../ezeket a mondókákat lehet hozzá mondogatni, majd a növénygondozást/kapálást, 

locsolást, gazolást/ehhez lehet énekelni az Én kis kertet kerteltem... A  megérett terményeket 

el lehet vinni a piacra. A megvásárolt zöldségekből, gyümölcsökből lehet sütni, főzni/Süssünk 

, süssünk valamit…/.   

Az otthon fellelhető plüss vagy műanyag állatokat el lehet rendezni, mintha állatkertben 

lennének és el lehet utazni hozzájuk. 

Fejlesztési terület:  képzelet, kreativitás, kifejezőkészség, finommotorika, tervezési képesség, 

gondolkodás, 

A külső világ tevékeny megismerése: 

Környezeti tartalom 

Nézegessétek a Föld gömböt, ha nincs, akkor a neten keressetek képet róla. Beszélgessetek  

alakjáról, mozgásáról, mik azok a kék, zöld, barnás foltok rajta. Miért nevezzük a Földünket 

kék bolygónak? Mert Földünknek több mint a felét víz borítja (tengerek, óceánok), olyan sok, 

hogy ha űrhajósok lennénk, és a világűrben kipillantanánk az űrhajónk ablakából, akkor egy 

csodálatos, kék színű bolygót látnánk. A mi Földünket! 

Hogyan ártunk mi emberek a Földünknek? Szennyezzük a levegőt, vizeinket, a talajt, 

kivágjuk a fákat. Elborítjuk hulladékkal (egy nagy szeméttelep még a világűrből is látszik). 

Kipusztítjuk az élővilágot. Sok élőlénynek tönkretesszük az élőhelyét stb. 

 Miért lenne fontos, hogy vigyázzunk a környezetünkre, pl.: a levegőre, a vízre? Mert 

szükségesek az életben maradásunkhoz, a levegőt belélegezzük, a vizet mindennap isszuk, 

fürdünk benne, és mert ez az egy élőhelyünk van, ha tönkretesszük, nem lesz helyette másik. 

A növények adják az oxigént, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy életben maradjunk. Élőhelyet 

és táplálékot jelent az élőlényeknek. Terméseket, gyógynövényeket, gyümölcsöket ad nekünk.  

Beszélgessetek róla ti mivel védhetitek meg a Földet. Próbáljátok meg szelektíven gyűjteni az 

otthonotokban keletkező hulladékot. Ehhez segítséget adnak ezek : 



https://www.zoldpolc.hu/szelektiv-hulladekgyujtes-szabalyai-356 

Lola meséi - Kukasziget és palackpulcsi  

               https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=l-yrBIw9txg  

Fülemüle zenekar: Szelektív dal  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=M93S6SQ_zQQ 

Alma együttes: Szuperkukák https://www.youtube.com/watch?v=F3nbjaicE1c 

Ha kertes házban laktok próbáljátok ki a komposztálást. A kerti és konyhai hulladékokat (zöld 

hulladék, tojáshéj, kávézacc, teafű stb.) lehet ide tenni. A komposzt tartalma lassan lebomlik 

és trágya lesz belőle, amit a kertben hasznosíthattok. 

https://www.youtube.com/watch?v=cVd3fPWil80 

Caillou komposztál  https://www.youtube.com/watch?v=ZIQKulxoyB8 

 

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

passzív szókincs, finommotorika, türelem, gondolkodás, problémamegoldó képesség, taktilis 

érzékelés, 

 

Matematikai tartalom 

gömb-kör forma rögzítése: Föld formája rajzzal, gyurmával stb. létrehozás, 

csoportosítások, halmazalkotások: hulladékok szelektálásával, állatok, növények 

válogatásával, 

összehasonlítások: állatok, növények, járművek/környezet szennyező v. sem/, hulladékok, 

több-kevesebb, ugyanannyi, számlálás,  

 

Társasjáték:  A fa lombkoronájába a műanyag kupakokat körberajzoljuk. Ezzel el is 

készítettük a játékunk alaplapját. Annyi alaplapot készítünk, ahány játékos fog játszani, a végén 

az lesz a győztes, aki a leghamarabb kirakta a köröket a lombon. 

Ezt a játékot is többféleképpen lehet játszani: 

A kiscsoportos gyerekek színes dobókockával dobnak, amilyen színt dobtak, olyan színű 

kupakot választanak, majd azt helyezik rá a fa lombkoronájára. (Nehezítésként a 

lombkoronában lévő köröket is színezhetjük.) Fontos, hogy nevezzék meg a színeket, ennél a 

játéknál nincs győztes vagy vesztes, a játékban való részvétel a fontos. 

A nagyobb gyerekek színes és pöttyözött dobókockát használnak. Amilyen színű a dobókocka, 

olyan színű kupakot keresnek, és amennyit dobtak, annyi darabszámot. 

Pl. Sárga színű és 3-as, akkor 3 db. sárga színű kupakot helyez el a lombkoronára. 

https://www.zoldpolc.hu/szelektiv-hulladekgyujtes-szabalyai-356
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=l-yrBIw9txg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=M93S6SQ_zQQ
https://www.youtube.com/watch?v=F3nbjaicE1c
https://www.youtube.com/watch?v=cVd3fPWil80
https://www.youtube.com/watch?v=ZIQKulxoyB8


A játék tetszés szerint átalakítható. 

 

 
Játék a kupakokkal 

  Kisebbek:  lehet őket szín, nagyság szerint válogatni, egyszínűekbe  színeket, 

       figurákat ragasztani párosan és memória játékozni 

   

Nagyobbaknak mátrixok, számkép-számosság összekapcsolása, sorozatok, képek alkotása. 

   

 

Itt sok féle játékot találtok.   

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/23531/quot_kupakol

o_quot 

https://anyajatsszunk.com/2017/06/09/20-kreativ-otlet-muanyag-kupakokkal/ 

Játék tojástartóval: különböző dolgok rendszerezésére/magok, kupakok, játékok/. 

https://bocimaci.blog.hu/2015/11/09/8_kreativ_otlet_tojastartobol?error=not_connected#_=_ 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/23531/quot_kupakolo_quot
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/23531/quot_kupakolo_quot
https://anyajatsszunk.com/2017/06/09/20-kreativ-otlet-muanyag-kupakokkal/
https://bocimaci.blog.hu/2015/11/09/8_kreativ_otlet_tojastartobol?error=not_connected#_=_
https://neteducatio.hu/wp-content/uploads/2017/04/jatek2.jpg


 

 

Fejlesztési terület: megfigyelő képesség, emlékezet, figyelem, mennyiség és számnév 

összekapcsolása, számlálás képessége, taktilis érzék, alak és formalátás, kitartás,  

 

Verselés, mesélés 

Mese: 

Berta Kati: A Föld meséje 

 Egyszer volt, hol nem volt, volt a Világűrben egy bolygó. Messziről úgy nézett ki, mint egy 

kék üveggolyó. Irígykedve nézett rá a többi égitest, mert olyan gyönyörű volt. 

A Nap nagyon- nagyon büszke volt rá, hiszen Õ melengette fényével minden reggeltől estig. 

Ápolta, nevelgette, figyelte, hogyan fejlődik rajta az Élet…Gyönyörű kékségét a Földet borító 

tengerek, folyók, tavak adták. Smaragdszínben zöldelltek az erdők, mezők…, barnállottak a 

felszántott földek…, az állatok mozgalmassá tették.., az emberek pedig annyit használtak 

belőle, amennyire életükhöz szükségük volt.Mikor a Nap beküldte fénysugarait a felhők alá 

mélyen, azok vígan jelentették, hogy a Földön minden rendben! Színpompásan virítanak a 

virágok, a fák termései éretten kínálják magukat, a vizek lakói vígan lubickolnak a 

kristálytiszta tengerekben, majmocskák ugrándoznak a fákon, minden élőlény boldogan éli 

világát. 

Egyszer aztán megváltozott minden!!! 

Az Ember, aki nagyon régóta békességben élt a növényekkel, állatokkal, hirtelen önzővé vált. 

Kényelmesen, bőségben akart élni, nem érdekelte, milyen hatása van új életének a  Földre. 

Ha fázott, kivágta a fákat, hogy azok tüzénél melegedjen, de nem ültetett helyettük másikat! 

Kihalászta a vízből a halakat mert éhes volt, de nem nevelt helyettük újakat .Leszakította az 



édes gyümölcsöket, de nem ápolta a termést adó növényeket, hogy teremhessenek újra. 

Önzése egyre nőtt! 

Nagy házakban akart élni. Szép ruhákban akart pompázni. Gyorsan el szeretett volna jutni 

bárhová a Földön. Már nem volt elég a saját lába, járműveket talált ki magának. Nagy 

gyárakat épített, amiknek kéményéből dőlt a füst a tiszta levegőbe. A nagy hajóiból mérgező 

olaj szivárgott a tengerbe, felelőtlenül szétszórta a sok szemetet, levadászta az állatokat, és 

elfoglalta a helyüket. 

A FÖLD SZENVEDETT!!! 

A róla visszaverődő fényhírnökökkel a Naphoz kiáltott segítségért! 

“Segíts! Az Ember észre sem veszi és elpusztít engem!!! Segíts kérlek, hogy 

megtisztulhassak, míg nem késő!!” 

A Nap nagyon féltette a Földet, és folyton keresett, kutatott, mert nem tudta, hogyan 

segíthetne rajta. 

Egyszer az egyik fényhírnök izgatottan jelentette: “Nap! Napocska! Találtam valakit, aki 

segíthetne a Földnek életben maradni! Igaz, KICSI…. az emberek gyereknek hívják, de 

nagyon sok van belőle! Képzeld! A gyerekek szeretik a Földet! Meglocsolják a virágokat, el 

ne hervadjanak. Télen a madárkáknak etetőt készítenek, éhen ne haljanak! Imádják az 

állatokat, símogatják, mosdatják, etetik őket, játszanak velük. Nem dobálják szét a szemetet! 

Sokat járnak az erdőbe, de nem tördelik az ágakat! Tudnak fára mászni,kedvesek, 

mosolygósak, szorgalmasak és legszívesebben folyton vízben lubickolnának a halacskákkal. 

Õket kérd meg, hogy segítsenek a Földnek megtisztulni, életben maradni!” 

A Nap megértette az üzenetet és nem keresett tovább.Érezte, hogy a gyerekekre van szükség, 

és minden erejével Õket kezdte tanítani: Színpompás virágokat szórt a lábuk elé, hogy a 

gyerekek megszokják a szép színes növényeket maguk körül.Egész nyáron egészségesre 

sütötte kis testüket, hogy legyen erejük télire. Titkos üzeneteket súgott a fülükbe, hogy lássák 

milyen gyönyörű a természet amely szebbé teszi életüket és védjék minden erejükkel 

otthonukat a Földet. 

A Nap nem csalódott. A gyerekek megértették, milyen nagy feladat vár rájuk. Azóta 

szorgalmasan gyűjtik a szemetet, az óvoda kertjébe növényeket ültetnek, magocskákat 

keltetnek, kis kezük munkáját figyelemmel kísérik, minden saját termésüknek örülnek. Enni 

adnak az állatoknak, ha fészekből kiesett madárkát találnak, segítenek visszatenni a helyére. 

A Nap megnyugodott. Gyors fényhírnököt küldött a Földhöz, biztató üzenettel: 

“Ne félj KINCSEM! Megmenekülsz! Elhasznált, szenvedő tested védi sok-sok gyermek!Okos 

felnőtté cseperednek majd, és nem felejtik el mennyi szép élményt kaptak tőled, amikor még 

kicsik voltak. Ha majd felnőttek lesznek, akkor sem fognak cserbenhagyni téged. 

Megtisztítanak, és megtanulnak úgy élni rajtad csodaszép KÉK BOLYGÓ, hogy ne fájjon 

neked!” 

Orgoványi Anikó: Guszti, a giliszta komposztál 

https://humusz.hu/sites/default/files/guszti_a_giliszta_komposztal_mese.pdf 

Aranyszóló pintyőke https://nepmese.hu/mesetar/mesek/aranyszolo-pintyoke 

https://humusz.hu/sites/default/files/guszti_a_giliszta_komposztal_mese.pdf
https://nepmese.hu/mesetar/mesek/aranyszolo-pintyoke


Vers 

 
Megfogtam egy magocskát,    (összecsippentjük az egyik kezünk mutatóujját) 

Fúrok neki lyukacskát, (másik kezünk mutatóujjával lyukat fúrunk magunk elé a földre) 

beleteszem, (beletevés imitálása) 

betemetem, (előbb az egyik aztán a másik kezünkkel betemető mozdulatot végzünk, a „lyuk” 

felett ) 
gereblyézem,  (egyik kezünk ujjait behajlítva végezzük a gereblyéző mozdulatot) 

öntözgetem. (öntöző mozdulatok) 

Megsüti a napocska. (két kezünkkel karikát rajzolunk a levegőbe) 

Kibújik, (hüvelyujjunk kibújik az öklünkből felfelé) 

nő a szára, (kinyújtjuk a többi ujjunkat, majd összezárjuk a tenyerünket és virágformára 

szétnyitjuk) 
akkor a szél megfújja, (ráfújunk a képzeletbeli virágra) 

elrepül a magocska. (ujjainkat mozgatjuk felfelé)  

 

Jókai Mór: Ültess fát! 

 

Ültess fát! 

Hogyha másért nem, lombot ád. 

Árnyékában megpihenhetsz, 

Gondot ő visel reád. 

Jó tavasszal nyit virágot: 

Messze érzed illatát, 

Kis madárka száll reája: 

Ingyen hallhatod dalát. 

Ültess fát. 

 

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

emlékezet, érzelem, ok-okozat összefüggések megláttatása, nyelvi kifejezőkészség, 

 

Ének, zene 

Mondóka: 

Kicsiknek 

 

Fű, fű, fű, szép zöld fű, 

eredj ki te zöldfülű! 

 

 

Nagyoknak 

 

Bíbici Panna, 

Rákezdi Vince, 

Akit ér, akit ér, 

majd elviszi a nagy szél! 

 

Egy - megérett a meggy 
Egy – megérett a meggy, 

Kettõ – csipkebokor vesszõ, 

Három – te vagy az én párom, 

Négy – te kis leány hová mégy, 

Öt – érik a tök, 

Hat – hasad a pad, 



Hét – zsemlét süt a pék, 

Nyolc – üres a polc, 

Kilenc – kis Ferenc, 

Tíz – tiszta víz, 

Ha nem tiszta, vidd vissza, 

Majd a cica megissza. 

Dal 

Mit mos, mit mos, Levél Katicája? 

Pittyet, pattyot, varrott keszkenőket. 

Ha szél volnék, fújdogálnék, 

madár volnék, röppentenék, 

víg szívemmel, víg lelkemmel 

téged elvennélek. 

 https://www.youtube.com/watch?v=oTBn8XGFYpU 

 Hej Dunáról fúj a szél, 

szegény embert mindig ér, 

Dunáról fúj a szél. 

Ha Dunáról nem fújna, 

olyan hideg nem volna, 

Dunáról fúj a szél. 

 

Hej Jancsika, Jancsika 

miért nem nőtél nagyobbra, 

Dunáról fúj a szél. 

Nőttél volna nagyobbra, 

lettél volna katona, 

Dunáról fúj a szél. 

https://www.youtube.com/watch?v=p-MC1KQZQ2c 

Képességfejlesztés: 1.Kindertojás dobozokba tegyetek rizst, babot, gyöngyöt, darát, legót stb. 

Próbáljátok hang alapján kitalálni mi van benne! 2. Ennek változata, ha mindenből kettőt 

csináltok, összekeveritek és meg kell keresni az azonos tartalmuakat hallás után. 

Zenehallgatás: Gryllusz https://www.youtube.com/watch?v=RNyd39Z4nbI 

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

türelem, 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Lufival, festékkel készíthettek földet, bolygókat. 

https://www.youtube.com/watch?v=oTBn8XGFYpU
https://www.youtube.com/watch?v=p-MC1KQZQ2c
https://www.youtube.com/watch?v=RNyd39Z4nbI


 

Nyomdázás palackkal.  

Palackból virágok, ebből füzérek, játékok készítése.  

  

Kupakból képek, állatok, füzérek. 

https://hu.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=kupak%20%C3%BAjrahasznos%C3%ADt%C3

%A1s&eq=kupa&etslf=12136&term_meta[]=kupak%7Cautocomplete%7C2&te 

 

 

https://hu.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=kupak%20%C3%BAjrahasznos%C3%ADt%C3%A1s&eq=kupa&etslf=12136&term_meta%5b%5d=kupak%7Cautocomplete%7C2&te
https://hu.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=kupak%20%C3%BAjrahasznos%C3%ADt%C3%A1s&eq=kupa&etslf=12136&term_meta%5b%5d=kupak%7Cautocomplete%7C2&te


Tojástartóból: virágok, állatok barkácsolása. 

https://szinesotletek.blog.hu/2015/02/25/kreativ_otletek_tojastartobol_921 

https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=toj%C3%A1start%C3%B3b%C3%B3l&rs=rs&eq=&etslf=541

3&term_meta[]=toj%C3%A1start%C3%B3b%C3%B3l%7Crecentsearch%7C0 

 

 

De wc papír gurigából, cd lemezből stb. készíthettek ötleteitek alapján. 

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

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

 

Mozgás 

Nagyok megpróbálhatnak talicskázni/ szülő fogja a gyerek bokáját, aki a tenyerén lépeget/. 

Célbadobás: konzerv dobozból torony vagy vizes palack/ kell bele homok,víz / eltalálása. 

 

Vízzel töltött palack emelgetése fej fölé. Gurítása kézzel, lábbal. 

 Körbe futása, ugrálása. 

 Az elfektetett palackok átugrálása páros lábon. 

Pókjárás palackkal az ölben. 

Fejlesztési terület: erőnlét, állóképesség, gyorsaság, ügyesség, mozgáskoordináció, szem-kéz 

koordináció, figyelem, kitartás, egyensúlyérzék. 

Jó szórakozást kívánok! Köszönöm a képeket és videókat amiket küldötök! Mindenkit 

üdvözlök! 

https://szinesotletek.blog.hu/2015/02/25/kreativ_otletek_tojastartobol_921
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=toj%C3%A1start%C3%B3b%C3%B3l&rs=rs&eq=&etslf=5413&term_meta%5b%5d=toj%C3%A1start%C3%B3b%C3%B3l%7Crecentsearch%7C0
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=toj%C3%A1start%C3%B3b%C3%B3l&rs=rs&eq=&etslf=5413&term_meta%5b%5d=toj%C3%A1start%C3%B3b%C3%B3l%7Crecentsearch%7C0


 

 


