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Ötletek szülőknek az otthonlét tartalmassá 

tételéhez 

 

(Szentimrevárosi Óvoda nevelőtestületének 

gyűjtése és ajánlása alapján) 

 

 

TÉMA: Föld Napja 

IDŐSZAK: ÁPRILIS 20. – ÁPRILIS 24. 

 

 

 

 

„A természet és forrásainak pusztítása a tudatlanság, mohóság, és a föld 
élővilága iránti tiszteletlenségnek a következménye. Az univerzum külső 
bolygóinak feltárásába kezdtünk, miközben földünk saját óceánjai, tengerei, 
forrásai egyre szennyezettebbekké válnak, és különböző életmegnyilvánulásaik 
még mindig nagymértékben ismeretlenek.  Földünk ritka élőlényei közül is jó 
néhányat egyáltalán nem fog ismerni a jövő nemzedék. Megvan a képességünk 
és felelősségünk. Lépnünk kell, mielőtt késő lesz.” 

                                                                                     Dalai láma 
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Az első föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-
én 25 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. 

Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Így hangzik a föld napja mozgalom 
egyik jelmondata. 1990 óta Magyarországon is egyre többen érzik úgy, hogy tenni kell 
valamit. Sokan ilyenkor fát ültetnek, takarítást szerveznek, rajzpályázatot hirdetnek stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERS, MESE, ANYANYELVI JÁTÉKOK: 

 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek) 

 

MESÉK: 

Berta Kati: A föld meséje  
www.csaladivilag.hu/a-fold-meseje-mese 
 
Kovács Ivett: Mese a kis fáról  

http://www.ismerdmegmagyarorszagot.com/Mesek3/1117_evesek/Kovacs_Ivett_Mese_

a_kis_farol.html 

  

 Bencsik Antal: A virágba borult város (mese) 

http://erdokostolo.blogspot.com/2012/04/zold-mese-fold-napjara.html 

 

 Glóbi bemutatkozik, a Föld bolygó mesél a gyerekeknek (Videó) 
https://www.youtube.com/watch?v=kJrNl9xIgFg 

 

 

http://mesemorzsa.blogspot.hu/2017_06_11_archive.html#1562728187993582605
https://www.bing.com/search?q=Mesék+Föld+napjára&cvid=3f82c511606d404282de024b94067a90&FORM=ANNTA1&PC=ASTS
https://www.bing.com/search?q=Mesék+Föld+napjára&cvid=3f82c511606d404282de024b94067a90&FORM=ANNTA1&PC=ASTS
https://www.bing.com/search?q=Mesék+Föld+napjára&cvid=3f82c511606d404282de024b94067a90&FORM=ANNTA1&PC=ASTS
https://www.bing.com/search?q=Mesék+Föld+napjára&cvid=3f82c511606d404282de024b94067a90&FORM=ANNTA1&PC=ASTS
http://www.ismerdmegmagyarorszagot.com/Mesek3/1117_evesek/Kovacs_Ivett_Mese_a_kis_farol.html
http://www.ismerdmegmagyarorszagot.com/Mesek3/1117_evesek/Kovacs_Ivett_Mese_a_kis_farol.html
http://erdokostolo.blogspot.com/2012/04/zold-mese-fold-napjara.html
https://www.youtube.com/watch?v=kJrNl9xIgFg


3 
 

 

 VERSEK, MONDÓKÁK: 

                                          
Gyárfás Endre: Kerekező    

Csupa kerék ez a világ: 

Nézd a napot odafenn! 

Még a szél is kerekezik. 

Hiszed-e hogy bukfencezik 

fatörzseken, köveken? 

Minden gurul, minden mozog: 

kerekezik ürge, pocok; 

fényvesszővel int a nap, 

nárciszok és margaréták, 

petúniák, porcsinrózsák 

kis kerékké nyílanak, 

szemem tárulj kerekre, 

patakokra, erekre, 

pillangóra, fecskére, 

tücsökre és cincérre 

gyöngyvirágra, tarackra… 

kereken: a tavaszra! 

 

 

Orgoványi Anikó:  
Földünk egy nagy pöttyös labda, 
száguld, röpül, mi meg rajta 
csücsülünk, pörög, forog az ebadta, 
csoda, hogy nem szédülünk. 
 
Jobbra dűl, meg balra dűl, 
hol melegszik, hol meg hűl. 
pötty van rajta ezeregy, 
szárazföldek, tengerek. 
 
Zöld pöttyök a dzsungelek, 
óceánok kéklenek, 
sárgállnak a sivatagok, 
sajna, foltjuk egyre nagyobb. 
 
Nyüzsgő pont is rengeteg, 
ezek meg mind emberek, 
jönnek-mennek, tesznek-vesznek, 
s nőnek a szeméthegyek. 
 
Vigyázzunk a Földanyára, 
e hátán cipelő labdára, 



4 
 

nem kell hozzá menetjegy, 
s nincs belőle több, csak egy. 

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. 
 
 
Zelk Zoltán: A kis kertész 
Kora reggel talpon vagyok, 
kis kertembe kiszaladok, 
várnak énrám a virágok, 
rózsák, szegfűk, tulipánok. 
 
Hogyha beszélni tudnának, 
tán jó reggelt kívánnának, 
hangos szóval köszönnének 
szomszéd kertnek, napnak, szélnek. 
 
De én így is értem őket, 
látom milyen vígan nőnek, 
látom milyen vígan élnek - 
színnel, illattal beszélnek. 
 
Este alusznak a fák is, 
mind elalszik a virág is, 
nincs paplanuk, nincs párnájuk, 
mégis gyönyörű az álmuk. 
  
 
 

 

Forrás: https://ovisvilag.blog.hu/2011/03/09/tavaszi_tarisznya_tavaszi_versek_ovodasoknak 

http://mesemorzsa.blogspot.hu/2018_04_15_archive.html#97287153561716655
http://mesemorzsa.blogspot.hu/2009_07_25_archive.html#5557993285059073596
https://ovisvilag.blog.hu/2011/03/09/tavaszi_tarisznya_tavaszi_versek_ovodasoknak


5 
 

Zelk Zoltán: Anyu, végy egy hegyet nékem (vers) 

https://afuzet.hu/zelk-zoltan-anyu-vegy-egy-hegyet-nekem/ 

Nemes Nagy Ágnes: Láttam, láttam (vers) 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/nyelvtan-

irodalom-1-osztaly/nemes-nagy-agnes-lattam-lattam/nemes-nagy-agnes-lattam-lattam-

olvasas-szovegertes 

Orgoványi Anikó: Ma van a Föld Napja (vers) 

http://operencia.com/orgovanyi-aniko-ma-van-a-foeld-napja/ 

Tóth Marianna: Erdőn, mezőn (vers) 

http://operencia.com/toth-marianna-erdon-mezon/ 

 

 

Könyv és link ajánló: 

 

 Bálint Mariann: Hulladék Históriák - Klímanó történetek 
https://www.zoldbolt.hu/zold-konyvtar/gyermekkonyvek/balint-mariann-hulladek-historiak-

klimano-tortenetek.html 
 

o http://mesemorzsa.blogspot.com/2018_04_15_archive.html 

o http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1199406 

o https://ovisvilag.blog.hu/2009/03/20/tavaszi_mondokak_rigmusok_naphivogatok_es_talalos_ker

desek 

o  Albert mondja a természet jobban tudja :A fa nem csak egy fa  

https://www.youtube.com/watch?v=11poKyaDwaE(Körny.Min.) 

o FKF Nonprofit Zrt. - Kuka Manó rendet rak 

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

o Mimó és Csipek - Kincskereső küldetés;  

o Mimó és Csipek - Születésnap újratöltve 

 

 

 

ANYANYELVI JÁTÉK: 

 Földdel kezdődő szavak keresése: földgömb, földalatti, földöntúli, földigiliszta, 
földkörüli stb... 

 Természet hangjai 
Bekötjük a gyermek szemét, majd egymás után különböző többféle természetben 
előforduló hangot keltünk. A gyermeknek meg kell mondania minek a hangját (fa, kő, 
kavics, vízcsorgás), madárcsiripelés, stb.) hallja és milyen irányból. 

 Találós kérdések: 
Éjjel-nappal mindig forog, mégse szédül el. (Föld) 

 Ha kedvem jó , simogatlak, 
szép gyengéden átkarollak. 
De ha kedvem végleg oda, 
beletépek a hajadba. 

https://afuzet.hu/zelk-zoltan-anyu-vegy-egy-hegyet-nekem/
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/nyelvtan-irodalom-1-osztaly/nemes-nagy-agnes-lattam-lattam/nemes-nagy-agnes-lattam-lattam-olvasas-szovegertes
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/nyelvtan-irodalom-1-osztaly/nemes-nagy-agnes-lattam-lattam/nemes-nagy-agnes-lattam-lattam-olvasas-szovegertes
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/nyelvtan-irodalom-1-osztaly/nemes-nagy-agnes-lattam-lattam/nemes-nagy-agnes-lattam-lattam-olvasas-szovegertes
http://operencia.com/orgovanyi-aniko-ma-van-a-foeld-napja/
http://operencia.com/toth-marianna-erdon-mezon/
https://www.zoldbolt.hu/zold-konyvtar/gyermekkonyvek/balint-mariann-hulladek-historiak-klimano-tortenetek.html
https://www.zoldbolt.hu/zold-konyvtar/gyermekkonyvek/balint-mariann-hulladek-historiak-klimano-tortenetek.html
http://mesemorzsa.blogspot.com/2018_04_15_archive.html
http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1199406
https://ovisvilag.blog.hu/2009/03/20/tavaszi_mondokak_rigmusok_naphivogatok_es_talalos_kerdesek
https://ovisvilag.blog.hu/2009/03/20/tavaszi_mondokak_rigmusok_naphivogatok_es_talalos_kerdesek
https://www.youtube.com/watch?v=11poKyaDwaE(Körny.Min.)
https://www.youtube.com/watch?v=aAGLRhTVCRc
https://www.zoldbolt.hu/zold-konyvtar/gyermekkonyvek/mimo-es-csipek-kincskereso-kuldetes.html
https://www.zoldbolt.hu/zold-konyvtar/gyermekkonyvek/mimo-es-csipek-szuletesnap-ujratoltve.html
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Megcibálom a ruhádat,  
a szemed is könnybe lábad. ( Szél) 

 

 Reggel hidegen felfrissít, 
este melegen tisztít. 
Nyáron feüdít. 
Egyszer locsog, 
másor csobog, 
te vödörben hordod. ( Víz) 

 

 Levelet hoz, de nem postás, 
ásója nincs, és mégis ás. 
Lába lent a földbe túr, 
koronája van-nagy úr. 
Karjaival integet, mond meg gyorsan mi lehet? ( Fa) 

 

 Tavasszal kap levelet, 
s ősszel küld csak választ, 
de nem egyet, nem is kettőt,  
hanem sok-sok százat. ( Fa) 

 
 

 

 

Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

MESÉK: 

 Vető Miklós: Az erdő elindul, mese itt 

 Császár József: Szelíd szellő, mese itt 

 Péntek Judit: Sünmese, mese itt 

 Sündisznó, népmese rajzfilmen itt 

 A mezeinyúl és a sündisznó, népmese itt 

 A kakaska és a jércike, népmese itt 

 Az ökörszem és a medve, népmese itt 

 Benedek Elek: Az erdőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszony 

http://www.tollal.hu/mu/benedek-elek:-az-erdozoldito-es-mezoviragoztato-

kiralykisasszony A mese elmondása után beszélgethetünk arról, ki mivé változna 

legszívesebben az erdőben, vagy mit rajzolna a varázspálcájával a homokba és miért. 

Ezzel segítjük a gondolataik megfogalmazását. 

 Mese a piros kalapos békákról, lengyel mese szövege itt, óvodai színházi felvétel itt 

 

VERSEK, MONDÓKÁK: 
 

 Szalai Borbála: Csodálatos beszéd, vers itt 

http://bakancsos-ovodasok.hu/az-erdo-elindul/
http://erdokostolo.blogspot.com/2012/06/zold-mese-kornyezetvedelmi-mese-teszedd.html
http://zoldmeselo.blogspot.com/2012/08/sunmese.html
https://www.youtube.com/watch?v=qRCu41ZhEVI
https://mek.oszk.hu/00200/00236/html/01.htm#cim27
https://mek.oszk.hu/00200/00236/html/01.htm#cim25
https://mek.oszk.hu/00200/00236/html/01.htm#cim32
http://www.tollal.hu/mu/benedek-elek:-az-erdozoldito-es-mezoviragoztato-kiralykisasszony
http://www.tollal.hu/mu/benedek-elek:-az-erdozoldito-es-mezoviragoztato-kiralykisasszony
https://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&lista=eumesek&eu=lengyel&gb=olv..eumesek
https://www.youtube.com/watch?v=8EFYeLX0hdU
http://mesemorzsa.blogspot.com/2018_04_15_archive.html#2937565713442219340
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 Tamkó Sirató Károly: Egy kis kertet, vers itt 

 Tamkó Sirató Károly: A nagy természet, vers itt 

 Orbán Ottó: A Föld, vers itt 

 

 
 

ANYANYELVI JÁTÉK: 

 

 A vers mondogatása után játszhatunk „fülelős” játékot. Pár percig csendben vagyunk 

és fülelünk. Majd elmondjuk ki milyen hangokat, zörejeket hallott. Versenyezhetünk 

is: ki hallott több hangot. 

 Utánozzuk a versben hallott darázs hangját: „zs”. Hallgassuk meg, melyik szóban 

fordul elő ez a hang. A szavakat a felnőtt mondja és együtt figyeljük meg. Mondjunk 

olyan szavakat is, amelyekben nincs ilyen hang. 

 föld-víz-levegő játék: a gyermeknek dobunk egy kislabdát (vagy bármilyen puha 

tárgyat), és hozzá mondjuk, hogy föld/víz/levegő. Erre olyan állatot kell mondania, 

amely ott él, az a jellemző közege. A labdát aztán továbbítja, hozzá társítva egy 

közeget. (Papírból dobókockát is készíthetünk hozzá.) 

https://terebess.hu/keletkultinfo/tamkogy.html#eg
file:///C:/Users/User/Documents/GroupWise/•%09Tamkó%20Sirató%20Károly:
https://ovoneni.blog.hu/2015/04/15/urutazas_kepzeletben_3_alkotas_es_3_vers
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 igaz-hamis játék: állatokról, növényekről mondjuk mondatokat a gyermeknek, aki 

kitalálja, mikor akarjuk becsapni. VAGY csupa hamis mondatot mondunk, és 

valamiképpen jóvá kell alakítania. pl. A medvemama gyermekei a kis fiókák. A 

nyusziknak hosszú, lompos farkuk van. Nagyon szeretem nyáron leszüretelni a 

gombákat a fákról. 

 nyomtatható környezeti képes lap játékleírással itt 

 fenti laphoz játékvariáns: valamelyik képre gondolunk, és elkezdjük körülírni. A másik 

játékos(ok) feladata kitalálni, hogy melyik lehet az. (Könnyebbség, ha előtte 

megbeszéljük, hogy melyik sorból választunk.) 

 http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#festonyuszi 

 

Könyv és link ajánló: 

 

 Mesés természet c. mesegyűjtemény, letölthető innen 

 NYULÁSZ PÉTER: MIAZAMI 

https://moly.hu/konyvek/nyulasz-peter-miazami 

 

 

 

Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

MESÉK: 

 A répa (orosz népmese) (link) 

 A kisegér nagy utazása (link) 

 A kóró és a kismadár (link) 

 Császár József: Szelíd szellő (környezetvédelmi mese) (link) 

 Nagytakarítás a Napnál (szlovák népmese) (link) 

 Tordon Ákos: A kismadár kertje 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2016_01_21_archive.html?m=1#2629274462529982

669 

 Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2015_05_04_archive.html?m=1#2586297903672753

314 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1525767527572877&set=gm.4188639184483366&type=3&theater
http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#festonyuszi
https://recity.hu/okomese-gyujtemeny/
https://moly.hu/konyvek/nyulasz-peter-miazami
http://picibaba.hu/kisgyerekkel/mondokak_versek/a-repa-orosz-nepmese
https://www.nepmese.hu/index.php/mesetar/mesek/allatmesek/a-kiseger-nagy-utazasa
https://mek.oszk.hu/00200/00236/html/01.htm#cim3
http://erdokostolo.blogspot.com/2012/06/zold-mese-kornyezetvedelmi-mese-teszedd.html
https://www.3szek.ro/load/cikk/97808/nagytakaritas_a_napnal_szlovak_nepmese
http://mesemorzsa.blogspot.com/2016_01_21_archive.html?m=1#2629274462529982669
http://mesemorzsa.blogspot.com/2016_01_21_archive.html?m=1#2629274462529982669
http://mesemorzsa.blogspot.com/2015_05_04_archive.html?m=1#2586297903672753314
http://mesemorzsa.blogspot.com/2015_05_04_archive.html?m=1#2586297903672753314
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VERSEK, MONDÓKÁK: 

 

 

 Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők 

Bodzavirágból, bodzavirágból 

hullik a, hullik a sárga virágpor. 

Fönt meg a felhők szállnak az égen, 

bodzafehéren, bodzafehéren. 

 

Szállj, szállj felhő, 

pamacsos, 

hullj le, te zápor, 

aranyos, 

hullj le, te zápor, 

égi virágpor, 

égen nyíló bodzavirágból. 

 Nemes Nagy Égnes: A kukások 

Megjöttek a kukások 

narancssárga ruhások. 

 

Narancsszín a kocsijuk, 

attól döng a kocsiút. 

 

Döng a kocsi, dörömböl, 

nagy vödröket kihörpöl, 

csörög, röfög az egész 

állatkerti etetés. 

 

Itt a sárga víziló, 

eteti az ápoló. 

 Weöres Sándor: Kacsaúsztató 

Tó vize, tó vize csupa nádszál, 

egy kacsa, két kacsa odacsászkál. 

Sárban ezer kacsa bogarászik, 

reszket a tó vize, ki se látszik. 

 Végh György: Virághozó április 

Elmúlt a tél: itt a tavasz, 

minden bokor újra éled 

a földből a virágokat 

előhúzzák a tündérek. 
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Április is segít nekik, 

megáll minden kicsi fánál – 

virágot tűz mindenhová: 

tavasz van ott, merre járt már. 

 

Virágot hint a friss szélbe, 

száll a színek zivatarja – 

s merre elmegy, a kopár föld 

virágoktól tarkabarka. 

 

 Gazdag Erzsi: Fecskenóta 

                    (részlet) 

Zeng a fészek 

reggel óta,  

felcsendült a                                                                             

fecskenóta: 

-Csit-csivit, 

csit-csivit! 

Itt a tavasz! 

Itt van, itt! 

 

 

 

ANYANYELVI JÁTÉK: 

 Nyelvgyakorlatok 

Nyisd nagyra a szád! Nyelved hegyével simogasd az ajkadat fent, majd lent. 

Nyelved hegyével simogasd a bajuszod és a szakállad helyét! 

Nyelvhinta jobbra-balra. Körbe jár a nyelvünk. 

Előrenyújtom a nyelvem, visszahúzom (az áll nem mozog csak a nyelv) 

Érintsük meg nyelvheggyel a felső ajkunkat, majd a felső fogsor élét, végül a felső 
fogsor mögötti területet. 

 „Csibejáték”: Gyerekek lesznek a kiscsibék, csücsörítve fel kell csipegetniük különböző 

magokat, pl. napraforgót, tökmagot a saját tenyerükből. 
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 „Ki tudja a hangját utánozni?”: Ki tud bizonyos hangokat utánozni? pl. Ahogy nagyapó 

pipázik, pattan a labda, berreg az autó, susog a falevél a széltől, csilingel a bicikli, 

fütyül a rigó. 

 Találd ki mire gondoltam: „Négy lába van. Szőrös. A macskával nem barátkozik, de az 

emberrel igen.”…..stb. 

 SZABÓ T. ANNA: NYELVTÖRŐ 

Icipici fakatica, 

facipőbe’ cicafoci –  

ha a cicafoci pici, 

vajon milyen icipici 

az a fakaticafoci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.ÉNEK, ÉNEKES JÁTÉKOK, MONDÓKÁK: 

 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek)  

DALOK, MONDÓKÁK: 

 

 Beültettem kiskertemet... 

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

o Dalszöveg: https://songbook.hu/lyrics/32491/beultettem-kiskertemet 

 

 A part alatt 1 

https://www.youtube.com/watch?v=NUiQGwPo9Iw
https://songbook.hu/lyrics/32491/beultettem-kiskertemet
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o https://www.youtube.com/watch?v=MVqGxs77FRQ 

o A part alatt 2 (modern) 

o https://www.youtube.com/watch?v=3xxGVH_Su_M 

 

 ZENE OVI - Ezt énekeljük az oviban - Iglice szívem 

o https://www.youtube.com/watch?v=gLY_xQZRdaw 

 

 Ess eső, ess (Gyerekdalok és mondókák, rajzfilm gyerekeknek) 

o https://www.youtube.com/watch?v=_H58K5lvs-E 

 

 Erdő, erdő, erdő 

o https://www.youtube.com/watch?v=GUNF_SGlKRI 

 Hangszersimogató - Ess eső, essél 

 https://www.youtube.com/watch?v=0QiArPN95OA    

 Kiskertemben az ürge 

o https://www.youtube.com/watch?v=UI2v3bjIUuU 

 Antenténusz mondókára ritmusérzék fejlesztés:  

 Körben állunk és a tenyerünket érintjük össze úgy, hogy a jobb kezemmel tartottam a 

mellettem álló tenyerét (tenyereink az ég felé néznek), a bal kezem pedig a bal 

oldalon mellettem álló kezében van. Amikor elindul ez a dal, akkor egy valaki (előre 

megbeszélve) elkezdi a taps-sorozatot, azaz a bal kezével beleütött a jobb kezén 

fekvő kézbe, az tovább...A (kram-)pusz-nál pedig az a cél, hogy ne találja el a tapsoló, 

tehát el kell rántani. 

 Paprika Jancsi a zöld erdőben – ritmusérzék fejlesztés:  

 énekelve vagy mondókázva, párban egymással szemben állunk, ritmusra, felváltva 

magunk előtt és a másik tenyerébe csapva tapsolunk.  

 Csön, csön gyűrű (halk-hangos érzékeltetése) 

 Körben ülünk. Valaki kimegy hunyónak, s mi addig valamelyikünk kezébe rejtünk egy 

gyűrűt (kulcskarikát). A hunyó bejön, mi a dalt énekeljük, s mikor ahhoz a személyhez 

ér, ahol a gyűrű van, elhalkítjuk az énekünket. Így kell kitalálnia a hunyónak ki rejtette 

el a gyűrűt. Lehet a gyűrűt a szobában is elrejteni, ekkor a hideg-meleg játékhoz 

hasonlóan akkor halkulunk el, mikor a rejtekhely közelében van a hunyó. 

 

 

 

ZENEHALLGATÁSHOZ: 

 

 Tompeti és Barátai - A FÖLD NAPJA 

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

 

 Alma Együttes: ZöldForgó 

https://www.youtube.com/watch?v=iQWb8HWAc9M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MVqGxs77FRQ
https://www.youtube.com/watch?v=3xxGVH_Su_M
https://www.youtube.com/watch?v=gLY_xQZRdaw
https://www.youtube.com/watch?v=_H58K5lvs-E
https://www.youtube.com/watch?v=GUNF_SGlKRI
https://www.youtube.com/watch?v=0QiArPN95OA
https://www.youtube.com/watch?v=UI2v3bjIUuU
https://gyerekdalokesmondokak.hu/antantenusz
https://www.facebook.com/115843041898120/photos/a.115846245231133/782903685192049/?type=1&theater
https://www.youtube.com/watch?v=OWfYVTYNcfQ
https://www.youtube.com/watch?v=UzZAhRdtSuY
https://www.youtube.com/watch?v=iQWb8HWAc9M
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 Szelektív dal ÉSSZEL SZELEKTÍVEN Fülemüle zenekar 2016 szelektív hulladékgyűjtés – 

gyerekeknek 

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

 

 Gryllus Vilmos: Lepke és virág 

https://www.youtube.com/watch?v=gEOLBVsF6a8 

 Kolompos Együttes: Hazavágyó (Vitéz Levente album) 

 

 

 

 

Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

DALOK, MONDÓKÁK: 

 Szélről legeljetek, zene itt 

 Háp, háp, háp…, zene itt 

 Én elmentem a vásárba, zene itt 

 Körtéfa, zene itt 

 Én kis kertet, zene itt 

 Reggeli harmat, zene itt 

 Csicseri borsó, zene itt 

 Hajlik a meggyfa https://www.youtube.com/watch?v=x1NWHwjaO9w 

 

 harkály-játék: a harkály kopogással üzen a másik harkálynak. Egyszerűbb ritmust kopogjunk 

(talajra, bútorra, vagy a gyerek hátára), a gyerek, mint egy kis harkály, ismételje meg az 

üzenetet. 

 szelektíves hang-játék: amikor a gyerekek már megismerkedtek a szelektív 

hulladékgyűjtéssel, lehet hangfelismerős játékot játszani. Egy pokróc alá, nagy letakart 

lavórba, vagy paraván mögé gyűjtünk több tiszta hulladékot (pl. sörösüveg, csomagolópapír, 

konzerves doboz 

 Ecem, pecem, pompodáré, 

sárga répa, kacincáré, 

cérnára, cinegére, 

hess ki madár a mezőre, 

álé, álé, álé, pukk! 

 

 

ZENEHALLGATÁSHOZ: 

 

  Kaláka: Nálatok laknak-e állatok?, zene itt 

 Gryllus: Maszkabál c. albumának állatos és növényes dalai, elérhető itt 

 Halász Judit: Tíz kicsi cica, zene itt 

https://www.youtube.com/watch?v=M93S6SQ_zQQ
https://www.youtube.com/watch?v=gEOLBVsF6a8
https://open.spotify.com/album/3ylGAPr4d1mcA9P6gON1rq?highlight=spotify:track:3ezoVxZeFgNTEW0fUPXN54
https://www.youtube.com/watch?v=veYGnYad5bQ
https://www.youtube.com/watch?v=CYOwPRQqDS8
https://www.youtube.com/watch?v=0OarsX2IRnE
https://www.youtube.com/watch?v=kdpa0FLX3fc
https://www.youtube.com/watch?v=yxGi6PxpKLM
https://www.youtube.com/watch?v=gEOLBVsF6a8
https://www.youtube.com/watch?v=TymPcTFXlz0
https://www.youtube.com/watch?v=x1NWHwjaO9w
https://www.youtube.com/watch?v=3l3eWxw2pxw&list=TLPQMDYwNDIwMjDAfN3R-WK8qA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=RDi9BjU8mK0&list=PLh9IhzlVxvLtbRTQ9YI5zH6--QitwKXor
https://www.youtube.com/watch?v=fPza0hDjbsI
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 Gryllus Vilmos CD: 1. 2.3.; Magyar népdalok; Muzsikáló madárház; Kirándulós 

dalok;https://www.youtube.com/watch?v=KH7KTUb0aoY 

https://www.youtube.com/watch?v=c2sMht204lY 

 

 

Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

 

 Én kis kertet kerteltem… https://www.youtube.com/watch?v=yxGi6PxpKLM 

 Bújj, bújj zöld ág...https://www.youtube.com/watch?v=ogJbc_Mtl2I 

 Bársony ibolyácska .. (mozdulatokkal) https://www.youtube.com/watch?v=5UDp-

5pNgdo 

 Gólyát látok (YouTube) 

Gólyát látok   guggolva mutatunk egyik kézzel az ég felé   

szeplőt hányok,   arcunkat lesöpörjük 

ide várom meg ide,  egyik, majd másik vállat érintjük 

a két vállam hegyére.  mindkét vállat ütemre érintjük 

Leírás: Éneklés előtt nézzünk jól körül, látunk-e gólyát. Ha leguggolunk, talán hamarabb észrevesszük. 

 Ádámnak volt két fia (páros játék) 

Ádámnak volt két fia, 

Se nem ettek, se nem ittak, 

Mindent úgy tettek, mint én: 

A fejükkel: duc, duc, duc 

A kezükkel: taps, taps, taps, 

A lábukkal: dob, dob, dob, 

Az ujjukkal: szúr, szúr, szúr. 

Játék és dallam itt érhető el. 

 Ess eső, ess (mondóka) (YouTube) 

Ess eső, ess, 

holnap délig ess, 

Zab szaporodjék, 

búza bokrosodjék, 

Az én hajam olyan legyen, 

mint a csikó farka, 

Még annál is hosszabb, 

Mint a Duna hossza. 

 Csip, csip, csóka (kézcsipkedő mondóka) 

Csip, csip, csóka 

Vak varjúcska 

A madarak esznek 

Tyúkok verekednek 

Komámasszony kergeti 

Nem akarnék szétmenni. 

https://www.youtube.com/watch?v=KH7KTUb0aoY
https://www.youtube.com/watch?v=c2sMht204lY
https://www.youtube.com/watch?v=yxGi6PxpKLM
https://www.youtube.com/watch?v=ogJbc_Mtl2I
https://www.youtube.com/watch?v=5UDp-5pNgdo
https://www.youtube.com/watch?v=5UDp-5pNgdo
https://youtu.be/dHvno2WbDys
https://www.youtube.com/watch?v=OLkSdCHe9-o
https://www.youtube.com/watch?v=PMNTpAAgqcM
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Hess el! Hess el, te kakas! 

Vigyen el a fazekas! 

Hess, hess, hess…. 

Leírás: Kisgyerekekkel eleinte úgy játszuk, hogy saját kézfejükbe csípnek – így fogják megtanulni, 

hogy milyen erősen csíphetnek. A mondóka egyenletes lüktetésére járunk és egyre közelebb 

megyünk egymáshoz, míg egészen közel érünk a mondóka végére. Az „elhessegetésre” lehető 

legtávolabb rebbenünk egymástól. (Kis gyakorlás után a játszók többen egymás kezébe csíphetnek és 

a mondókára körbe-körbe menetelnek.) 

 Kip-kop kalapács (ökölütögető) 

Kip-kop kalapács 

Mit kalapál a kovács? 

Kalapálja a vasat, 

Fölszítja a parazsat. 

Leírás: ökölbe zárjuk az ujjainkat (fontos, a hüvelykujjat nem zárjuk be, kívül hajtjuk a kezünkre) és 

ritmusosan összeütögetjük – mi magunk leszünk a kovácsok. Több variációval is mondókázhatjuk: 

üthetjük a földet, asztalt is ököllel, vagy 1-2-3 ököl, 4-re taps, a mondóka lüktetésén túl a ritmusra is 

járhatnak a kezeink. 

+1 Csörgőkészítés leírás itt. 

 

 

ZENEHALLGATÁSHOZ: 

 Kerekerdő – népdalokkal átszőtt, hangszerelt mese (YouTube) 

 Irány a természet dalválogatás (YouTube) 

A videóban elhangzó dalok: 

Tavaszi szél vizet áraszt 

Erdőjáróznak a lányok 

Erdő erdő erdő 

Hull a szilva a fáról 

Láttál-e már valaha 

Ess eső ess 

 Zenehallgatás:„Reggeli harmat…” 

https://www.youtube.com/watch?v=WgBmZXn5jW8 

 

 

 

 

file:///C:/Users/User/Documents/GroupWise/fun365.orientaltrading.com/project/easy-diy-maracas-craft%3fcm_mmc=social-_-pinterest-_-kids+craft+ideas-_-blog&crlt.pid=camp.VE790LERPbpD
https://www.youtube.com/watch?v=pN7iEuidEuk&list=OLAK5uy_nKZjhxJfV2NmYFVKYFEz0HzHhYJ8nwaPI
https://www.youtube.com/watch?v=eiSfqKCqx5I
https://www.youtube.com/watch?v=WgBmZXn5jW8
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3.BARKÁCSOLÁS, RAJZOLÁS, FESTÉS: 

 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek) 

 10 kreatív ötlet a Föld Napjára gyerekeknek 

https://jatsszunk-egyutt.hu/10-kreativ-otlet-a-fold-napjara-gyerekeknek 
 

Újrafelhasznált anyagból: 

 

 Kollázs textil hulladékból: 

 

 

 Alkotások papírgurigából: 

 

 

https://jatsszunk-egyutt.hu/10-kreativ-otlet-a-fold-napjara-gyerekeknek/
https://jatsszunk-egyutt.hu/10-kreativ-otlet-a-fold-napjara-gyerekeknek
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 Ügyességi játék papírgurigából 

 

 

 Ceruzatartó papírgurigából 

 

 Golyópálya, ügyességi játék kartonból és papírgurigából: 

 

 

 FESTÉS TERMÉSZETESEN – NÖVÉNYECSET 

 

 

Kellékek: levél/fűszál, madzag, bot 

Leírás: Gyűjtsünk az udvaron, kertben, ház előtt 

fűszálat, levelet vagy különböző növényi részeket. 

Keressünk mellé vékonyabb botokat. A növényi 

részeket erősítsük a botok végére, ez lesz az ecset. 

Fessetek képet ezekkel a különleges ecsetekkel. Forrás 

(link) 

 

 

https://hu.pinterest.com/pin/498351515009014277/
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 Tavaszi virágcsokor műanyag palackból 

  

Eszközök: 

műanyag palack      

olló 

tempera 

ecset 

sárga vattapamacs 

ragasztópisztoly, ragasztó vagy cellux 

zöld szívószál 

zöld színespapír 

 

 

Elkészítés: 

Vágd le a palack végét és szárítsd ki 

Fesd be a belső részét és hagyd megszáradni 

Várj ki leveleket a színespapírbór 

Vágd a szívószálat tetszőleges hosszúságóra és 

ragaszd a palack hátuljára  

Fordítsd meg a palack végét és ragaszd a közepére 

a vattát, a leveleket ragaszd a szívószálra 

Elkészült a az Anyák Napi virágcsokor😊 Helyezd 

vázába, ha van kedved készíthetsz is egyet saját 

kezűleg szintén műanyag palackból. 

 

 

 További ötletek műanyag palack 

felhasználásához: 

 

 repülő, autó 

készítése 

 baba készítése 

(papír, fonál, ragasztó, filctoll)  

 palack aljából: teknősbéka, katica (festéssel) 
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Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

 

 papírból vágott és ragasztott állatok (cica, teknős, nyúl, béka), sablonnal itt 

 egyszerűbb számos színezők állatokról 

(lapozható az album) itt 

 kupakos keljfeljancsi papírmaci itt (a videó 

elején)  

 többfunkciós célbadobó játék készítése 

konzervekből részletes leírás itt 

 virágos kép vagy fa készítése festéssel és 

műanyag palack aljával nyomdázva itt – 

körbenézhetünk a lakásban, sok izgalmas 

tárggyal lehet nyomdázni, külön kihívás, 

ha nem is festhetünk „simán” a lapra, 

csak nyomdázhatunk rá 

 a Föld népei – letölthető színezők itt 

 

 kupakbaba készítése itt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 katicát vagy 

más bogarakat is 

készíthetünk 

kupakból, ötlet itt – 

később rakhatunk 

belőlük sorozatokat, 

színes dobókockával 

gyűjtögetős játékot 

rendezhetünk, vagy 

sima benti talajon 

pöckölős versenyt 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2273296532727609&set=a.2273267779397151&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2701066836636566&set=pcb.2701067179969865&type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=363180104556703
https://ecsetestuparna.reblog.hu/celbadobo-jatek---diy
https://feszekalja.cafeblog.hu/2013/09/20/14-otlet-a-muanyag-palackok-ujrahasznositasara/
http://www.preschoolcrafts.us/international-day-elimination-racial-discrimination-coloring-pages/
http://krokotak.com/2013/04/plastic-bottle-cap-doll/
http://love-and-lollipops.blogspot.com/2010/09/colour-fun-6-bottle-top-ladybugs.html
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 Lehet katicabogarat készíteni kavicsra 

festéssel is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Színvarázs: egy cipős dobozba fehér papírt helyezünk. A papírlapra a tavasz színeit 

temperapöttyentésekkel megejtjük. Üveggolyót helyezünk a dobozba, majd a 

gyermek jobbra, balra, előre, hátra mozgatja a dobozt a két kezével. Az üveggolyó 

gurul a dobozban, és összekeveri a festékeket, így csodálatos színvarázs keletkezik. 

Díszítheti a gyermek szobájának falát is.  

 Levéllenyomat, terméslenyomatok (festés): egy tálat rajzolunk a papírlapra, s a 

gyermek a kettévágott termékek befestésével nyomatot készíthet, így zöldség- és 

gyümölcstálat is varázsolhatunk. 

 Alkossunk papírgurigából: itt (reptethető madár; ökokuckó) 
                és Krokotakról 50 ötlet 

     és még itt (hal; pillangó; autó…) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoldito.blog.hu/2015/09/30/ezerarcu_guriga
http://krokotak.com/category/from-recycle-bin/rolls-toilet-paper-2/
https://www.redtedart.com/20-tp-roll-crafts/
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Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

 

 

 LUFI NYOMAT KÉSZÍTÉSE: Nyomd a lufit zöld, kék, barna temperába. 

Már kész is a Föld! Rajzolhattok köré házakat, embereket is.  

Ha jó az idő festhetsz a földre is vízzel az udvaron teraszon! (Siess, mert a Nap hamar 

eltünteti!) 

 

 

 CSINÁLD MAGAD ÉPÍTŐJÁTÉK 

 

 

Kellékek: tojáskarton, tempera, ecset, olló 

Elkészítés: Vágjuk szét a tojástartót a tartó elemekre. Ezeket a gyerekek befestik a választott 

színekre. Az újrahasznosított játék építőjátékként felhasználható. 

 

 Főzzünk házi gyurmát:  

(20 dkg liszt, 10 dkg só, 1 kk citromsav, 1 ek olaj, 3 dl víz, ételfesték) 

Ajánlatos a forró vízben előre feloldani az ételfestéket, és utána belekeverni a többi 

hozzávalót, így szép homogén színt kapunk.  



22 
 

Lehet főzni dupla adagot is sima fehér színből és utána gumikesztyű használata mellett 

színezni, bár így márványosabb színeket kapunk, mert utólag nem elegyedik tökéletesen az 

ételfesték 

 

 NÖVÉNYLENYOMATOK 

 

 
 

Kellékek: gyurma, „kincsek” (növények, ágak, érdekes kövek, madártoll, toboz stb.) 

Leírás: lapítsunk/nyújtsunk ki gyurmadarabokat. Készítsünk lenyomatokat az általunk gyűjtött 

kincsekből. A lenyomatokból képet is készíthetünk, kifesthetjük őket. 

Gyurmareceptek itt (só-liszt gyurma, főzött gyurma és levegőn száradó gyurma) 

 

 SZABADÍTSUK KI AZ ÁLLATOKAT – MARADÉK PAPÍR ÚJRAHASZNOSÍTÁSA 

 

 
Kellékek: maradék hosszabb papírcsíkok, játékállatok, ragasztó, olló 

Leírás: Az ollóval történő vágás gyakorlását is izgalmassá tehetjük és a maradék papírt is 

felhasználhatjuk. Vágjunk hosszabb csíkokat, melyeket tetszőlegesen ragasszunk körbe 

játékállatokon. 

A gyermek feladata, hogy „kiszabadítsa” az állatokat. Mutassuk meg neki a helyes ollótartást és 

ösztönözzük arra, hogy a papírnak merőlegesen tartsa az ollót. Hívjuk fel rá a figyelmét, hogy az ujja 

soha ne legyen az olló pengéi között! 

Ollóhasználat alapszabályai gyerekeknek: 

- Ollót csak ülve tartunk a kezünkben. 

- A vágással keletkezett szemetet mindig eltakarítjuk magunk után. 

Forrás (link) 

https://szinesotletek.reblog.hu/a-levegon-szarado-csodagyurma-recepte
https://hu.pinterest.com/pin/818318194773215482/
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4.MOZGÁSOS JÁTÉKOK SZABADTÉREN ÉS/VAGY 

SZOBÁBAN: 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek)  

 

 Állat – virág fogó (szülőkkel, testvérekkel közösen) 

Fogójáték. kergetőzés közben, ha egy állatnevet (virágnevet) mond valaki, az a ház. Egy 

fordulóban nem hangozhat el ugyanaz a név. 

 

Süni fogó (szülőkkel, testvérekkel közösen) 

A „süni” leguggol és összehúzza magát. A gyerekek bosszantják: Sündisznócska szúr a tüskéd, 

ujjaimat megsebezték! A mondóka végén a süni felpattan, és akit megfogott, az az új süni, 

DE ahol megérintette az előző fogó, azt a testrészét végig fognia kell. 

  

 Kakasviadal (testvérekkel közösen) 

A gyerekek párba állnak. Egymással szemben mellkason keresztezett karral, egy lábon 

megpróbálják egymást kimozdítani az egyensúlyból. 

 

 Tűz, víz, repülő 

A gyerekek szaladgálnak. Tűz jelre leguggolnak vagy leülnek a földre (székre, kanapéra) víz 

jelre választhatunk különféle tartásokat vagy támaszokat (magastartás, egy lábon állás 

fekvőtámasz, hátsótámasz) repülő jelre hason fekvésben fej, törzs emelésével, karok oldalsó 

középtartásban - nehezített feladat lehet a mérlegállás. 

 

 Földgömb– síkság 

A gyerekek szaladgálnak. „Földgömb” jelzésre mindenki leguggol, hátat gömbölyít, „Síkság” 

jelzésre hanyatt fekvés, karok oldalsó középtartásban, lábak terpeszben. Ropi jelzésre hason 

fekvés előre nyújtott karral, minden izmot megfeszít. 
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 Szlalom játék másképp: nagyobb térben műanyag palackokat helyezünk el sorban, 

ezeket különféle mozgásokkal kerülhetik meg a gyerekek – törpejárással, ugrással, 

egy lábon ugrálva, rákjárásban, pókjárásban stb.  

 Kelj fel Jancsi! A játékterület egyik szélén egymás mellett egy sorban felállnak a 

játszók. Velük szembefordulva az egyikük. Ő az első pajtásának ezt mondja : "Kelj fel 

Jancsi!", mire az megkérdezi :"Hány órára?". Ezután mond egy számot és utána egy 

lépésfajtát, amit az illetőnek meg kell tennie. Ilyen lehet pl. három tyúklépésnyire, két 

óriáslépésre, hét békaugrásra,egy forgásra, stb. 

Most a következő játékossal megismétlődik ugyanez, majd így megy tovább a játék. 

Ha mindenki sorra került, akkor elölről folytatják a kérdezést. 

Győz az, aki először ér a túlsó oldalra az irányító mellé.  

 Hogyan keljünk át a folyón, Matróz bácsi? 

Sorba állnak a játékosok, velük szemben áll a matróz bácsi pár méterre-köztük a 

képzeletbeli folyó. Megkérdezik"Hogyan keljünk át a folyón matróz bácsi?" A matróz 

bácsi pedig válaszol: páros lábon, szökdelve, óriás járásban stb. Ha elértek a matróz 

bácsiig, akkor helyére más kerül. Ha kicsi a hely, akkor oda-vissza lehet játszani, és 

csak ezután új matrózt választani. 

 Bolházás, labdacica, középcica 

Ketten dobálják/gurítják egymásnak a labdát, a harmadik közöttük van, és el kell 

kapnia. Ha elkapta, helyet cserél a dobóval. 

 Falra labda  

Falra labda dobálása különböző módon ismételve, számolva, felváltva. Egyedül is 

lehet, vagy többen, versenyezve. Variációk: két kézzel, egy kézzel, ugrálva, fordulva, 

pattintva...  

 gólyalábon való sétálás saját készítésű konzerv-gólyalábbal, leírás itt  

 

 
 

 Esőerdő játék 
https://www.youtube.com/watch?v=IE9lJhWZoE8 

http://mindenkrea.blogspot.com/2013/05/golyalab.html
https://www.youtube.com/watch?v=IE9lJhWZoE8
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 Bowling játék műanyag flakonnal (angol nyelvű) 
https://www.youtube.com/watch?v=PHm4jK6x_sg 

 

Korosztály: középső csoport (4-5 évesek)  

 

 Süni fogó (szülőkkel, testvérekkel közösen) 

A „süni” leguggol és összehúzza magát. A gyerekek bosszantják: Sündisznócska szúr a 

tüskéd, ujjaimat megsebezték! A mondóka végén a süni felpattan, és akit megfogott, 

az az új süni, DE ahol megérintette az előző fogó, azt a testrészét végig fognia kell. 

 Elvarázsolt erdő: a játékvezető a tündér, a lakásban mozgó gyerekeket át tudja 

változtatni bármilyen állattá, úgy kell mozogniuk tovább pl. medvejárás (tenyéren, 

talpon), kutya (négykézláb), pókjárás (előre), rákjárás (hátra), sánta róka (tenyereken, 

talpon, egy hátsó láb a levegőben), békaugrás (magasra), nyusziugrás (előre kezek, 

hozzázárni a lábakat) stb.  

 Föld-víz-levegő: kijelölünk 3 féle helyet a 3 élőhelyhez társítva (pl. szőnyeg a föld, 

levegő a kanapéra felállva, víz az ágy), szabadon lehet futkosni, majd valamelyik 

élőhelyet meghallva a megfelelő helyre kell menni. Haladó szint: a játékvezető nem 

az élőhelyet mondja, hanem egy-egy állatot, amely egyértelműen valamelyik 

közeghez kötődik, a gyereknek így kell a megfelelő helyre futni. 

 Célbadobás konzervdobozos toronnyal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Izgő-mozgó torna, videó itt 

 Móka torna a Napsugár Együttestől itt 

 Pingvintánc Kovácsovics Fruzsinától it 

 Mentsük meg a Földet! ( ügyességi játék) Nem kell hozzá más, csak egy ”labda” ( de 

lehet az is amit megfestettetek papírmasé), egy lepedő meg a család...akik körben 

állva fogják a lepedőt aminek a közepén a ki s Föld nevű bolygó imbolyog.A feladat, 

hogy a lepedő mozgatásával kell gurítani labdát egymás felé, de vigyázva arra hogy az 

ne essen le a lepedőről. 

https://www.youtube.com/watch?v=PHm4jK6x_sg
https://www.youtube.com/watch?v=_nKvCEJsv9k
https://www.youtube.com/watch?v=DWAHGTBhbl8
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Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

 

 BÁLINT ÁGNES: KI A LEGGYORSABB 

Ez egy mozgásos mese. A szavak elhangzásakor a gyerekeknek bizonyos mozdulatokat kell 

elvégezniük. 

Nagy koncentrációt igényel részükről. 

Az alábbiak a kulcsszavak és a hozzájuk tartozó mozdulatok: 

Nyuszi – Pattanj fel a helyedről és nyuszi ugrással kerüld meg a kijelölt tárgyat, majd ülj vissza. 

Béka - Pattanj fel a helyedről és békaügetéssel kerüld meg a kijelölt tárgyat, majd ülj vissza. 

Veréb - Pattanj fel a helyedről és páros lábbal ugrálva kerüld meg a kijelölt tárgyat, majd ülj vissza. 

Fontos! Mindig várjuk meg, hogy a gyermek befejezhesse a mozgásos feladatot. Eleinte segíthetjük őt 

az adott szónál pl. szemkontaktussal, majd ezt fokozatosan hagyjuk el. 

Mese a gyűjtemény végén található. 

 KUGLIZÁS 

Kellékek: 6 db fa építőkocka (téglatest) vagy pet palackok, labda 

Leírás: 1-2-3-as felállásban felállítjuk az építőkockákat. Kijelöljük, hogy honnan lehet legközelebbről 

elgurítani a labdát. Minél több bábut döntünk fel, annál több pontot gyűjtünk. Az elején állapodjunk 

meg, hogy hány körös egy meccs. 

Kis kavicsokkal, babszemekkel számolhatjuk, hogy hány pontot gyűjtöttünk. 

 SÉTA AZ ERDŐBEN 

Kijelölünk egy baglyot és egy gyereket, aki eltévedt az erdőben. (Építsünk egy akadálypályát a 

körülöttünk fellelhető tárgyakból, hogy ne csak egyenesen lehessen haladni.) 

A bagoly jól lát a sötétben, így segít kivezetni a gyermeket a sötét erdőből. De a bagoly nem tud 

beszélni, érintéssel irányít. 

Lépj előre egyet, ha a bagoly a hátadat érinti. 

Fordulj jobbra, ha a bagoly a jobb válladat érinti. 

Fordulj balra, ha a bagoly a bal válladat érinti. 

Cél, hogy a gyermek csak az érintésre reagálva mozogjon. Ebben a korban még egyébként sem 

rögzült számukra a jobb és bal oldaluk. Fontos, hogy fordulásnál valóban csak fordulás és ne lépés 

történjen.  

A bagoly mindig a gyermek háta mögött tartózkodjon. Próbálják ki milyen irányítani és irányítva lenni. 

 A FÖLD EREJE 

Milyen erők munkálkodnak a Földön? Föld napja alkalmából beszélgethetünk ezekről a bolygónkat 

alakító erőkről. A tűz-víz-repülő játék mintájára játszunk. 

Szél: A gyerekek magasra tartott kézzel szaladgálnak a szobában, mintha mindenhová befújna a szél. 

A szél hangját is utánozzák: SSSSSS. 

Víz: terüljenek el a földön, mint egy nagy pocsolya. 

Nap: a gyermekek háton fekszenek és napoznak. 

 EGYENSÚLYOZÓ BAJNOK KERESTETIK! 

Kellékek: kanál és valamilyen kerek zöldség, gyümölcs 

Leírás: Kijelölünk egy pályát, útvonalat a gyermeknek. Egy kanálba teszünk neki krumplit vagy egyéb 

gömbölyded zöldséget, gyümölcsöt. A kanalat egyensúlyozva kell végighaladni a kijelölt útvonalon 

úgy, hogy a hordozott zöldség, gyümölcs ne essen le. 

Másik variáció, hogy a startnál egy edényt helyezünk el. A pálya másik végén van a tál megtöltve 

krumplikkal. Amikor nincs a kanálban semmi (tehát odafelé) csak tyúklépésben haladhat, visszafelé 
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pedig egyensúlyoznia kell. Addig kell ezt ismételni, míg minden krumplit át nem mentett a másik 

tálba. 

 

 

 

5.KÖRNYEZETÜK MEGISMERÉSÉT ELŐSEGÍTŐ 

JÁTÉKOK, MATEMATIKAI JÁTÉKOK: 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek)  

A Föld Napja foglalkozásokba rengeteg dolog belefér kezdve a földgömb, térkép 

megismerésétől a növények, állatok sokféleségén át a szelektív hulladékgyűjtés és a 

környezetvédelem témaköréig 

 „Talajtapi”- talajminták (termőföld, homok kavics,  faháncs) felismerése bekötött 

szemmel . 

 Közvetlen tapasztalás és megfigyelés útján ismerjék meg a gyerekek a talaj 

tulajdonságát, fontosságát, védelmét. 

 A Föld, ahol élünk! – Ismerkedés a földgömbbel . A Föld, mint bolygó megismerése, 

amely a világegyetem része. Helye a naprendszerben. 

 Tapogató játék :  vászonzsákocskák  különböző  termésekkel ,anyaggal  

töltve:(tökmag,napraforgómag,bab,rizs  ,stb.).Találják ki csukott ,hogy szemmel mi 

van benne. 

 Magyarország helye a világban. Magyarország megkeresése a földgömbön és a 

térképen . Helymeghatározás:Északi félteke,Közép-Európa, Kárpát – medence -

eszköztől függően. 

 

 

 Szelektív hulladékgyűjtés játék: A kijelölt területet 

elnevezzük hulladékszigetnek, fiúknál akár 

szemétszállító autót is bevethetünk a játékba – 

természetesen a lányok is játszhatják – a gyerekek 

feladata az lesz, hogy a különféle hulladékot a 
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megfelelő dobozba kell elhelyezni a szelektív hulladékgyűjtés ismérvei szerint  

 

 Kísérlet, megfigyelés:  

 

 Fa, növény, fém, papír stb. bomlásának megfigyelése 

 

 4 cserépbe vagy ládába ültessünk búzát, az első csak vizet kap, a második csak 

napfényt, a harmadik vizet és napfényt is, a negyedik napfényt sem és vizet sem kap 

– vonjuk le a következtetéseket 

 

 Hagymát hajtatunk, babot csíráztatunk így 

megfigyeljük a növények fejlődését 

 

 

 

 

 

 

 beszélgethetünk, hogy milyen országokban, messzi helyeken jártunk már? 

Nézegethetünk képeket a Föld különböző tájairól, népeiről, színezők hozzá itt 

 beszélgethetünk a különböző kontinensekről, éghajlati övezetekről (pl. esőerdő, 

tajga, sivatag, sztyeppe), és az ott élő állatokról – viszonylag jó minőségű letölthető 

állatos térkép itt 

 Mit találtam? Gyűjtsünk a gyerekekkel otthon egy kosárba vagy dobozba különböző 

formájú és anyagú játékokat. Takarjuk le a kosarat, és kérjük meg a gyermeket, hogy 

válasszon ki belőle egy-egy tárgyat. A gyermek feladata, hogy a kiválasztott elemről 

próbáljon meg minél több dolgot elmondani, beleértve az anyagát, a formáját, a 

színét, a használhatóságát és a méreteit egy kiválasztott tárgyhoz képest. 

 

 

Kapcsolódó videók: 

 

 Fák nélkül végünk. Elmondom, hogy miért 
https://www.youtube.com/watch?v=7SDM9LJ0n4Q 

 

 Erdő Ernő bácsi meséi - Mennyi oxigént termel 

egy fa? 
https://www.youtube.com/watch?v=AMFN5uMJhlc 

 

 Memória játék műanyag kupakokból 

http://www.preschoolcrafts.us/international-day-elimination-racial-discrimination-coloring-pages/
https://hu.pinterest.com/pin/842032461566920254/
https://www.youtube.com/watch?v=7SDM9LJ0n4Q
https://www.youtube.com/watch?v=AMFN5uMJhlc
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https://www.youtube.com/watch?v=K7t_T6gG7cU 

 

Készíthetünk társasjátékot, 
amelyre egy fát rajzolunk:  
  

Mi szükséges hozzá? 
 
Műszaki lap 
Színes ceruza 
Műanyag kupakok 
Dobókocka 
 

 

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. 
A játék tetszés szerint átalakítható. 
A beszélgető körben óhatatlanul is felmerül témaként, hogy más bolygók is léteznek a 
Földön kívül, ez a téma közkedvelt a gyerekek körében. Ha van időnk, akkor elkészíthetjük 
megépíteni a Naprendszert és bolygóit is. 
 
 
Kapcsolódó videók szelektív hulladékgyűjtés témához: 

 Szelektív hulladékgyűjtés 
https://www.youtube.com/watch?v=yYal409iGbY 

 A Föld órája - a Föld napja - a Föld élete: Földanya üzenete az ébredő embereknek 
https://www.youtube.com/watch?v=A27dA0UVwF4 

 Lola meséi - Kukasziget és palackpulcsi – Szelektív hulladékgyűjtés 
https://www.youtube.com/watch?v=l-yrBIw9txg&list=PL8uI-xoZZ-L9LQSFngY-uRBlSctd0bstZ 

 "Földlakók!" Fenntarthatósági Turné - Szelektív hulladékgyűjtés 
https://www.youtube.com/watch?v=8lOCfQUG460 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K7t_T6gG7cU
https://www.youtube.com/watch?v=yYal409iGbY
https://www.youtube.com/watch?v=A27dA0UVwF4
https://www.youtube.com/watch?v=l-yrBIw9txg&list=PL8uI-xoZZ-L9LQSFngY-uRBlSctd0bstZ
https://www.youtube.com/watch?v=8lOCfQUG460
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Korosztály: középső csoport (4-5 évesek)  

 

Téma: Beszélgetés a Földről, a Föld élőlényeiről – állatokról, növényekről, emberekről. 

Fókuszban a Föld védelme, hogyan óvhatjuk meg a bolygót, a szelektív hulladékgyűjtés 

fontossága 

 

 Soroljanak fel a gyerekek: növényeket, virágokat, 

gyümölcsöket, zöldségeket 

 Magok ültetése cserépbe, akinek van rá lehetősége – 

kertben, kertrendezés   

 

 

 

Mesél a természet 1.– mesélve oktató természetfilm sorozat kicsiknek 
https://www.youtube.com/watch?v=YWhlqLtwTPc 

 

 

 Ismerkedhetünk a bolygókkal, a földgömbbel, képek hozzá itt és egy színezős itt – a 

bolygók rajzát kivághatjuk, és sorba rendezhetjük nagyság szerint, hányadik a Föld? 

 Földgömb-kereső játék: keressünk a lakásban minél több olyan tárgyat, amelynek az 

alakja olyan, mint a Földdé (gömb) 

 Szelektív hulladékgyűjtés: bolti prospektusokból vágjunk ki 

képeket (kartonra ragasztva tartósabb), jelöljünk ki 

kukákat (készíthetünk akár papírból, teásdobozból, de 

müzlis tálka is megteszi), és kezdjünk válogatni, melyik kép 

hova kerüljön (komposzt, üveg, műanyag, fém, papír, 

veszélyes, kommunális)  

 szelektív hulladékgyűjtős csoportosításhoz egy 

nyomtatható verzió itt 

 Mi teszi boldoggá a földet, és mi nem? - csoportosíthatjuk 

az innen nyomtatható képeket, illetve rajzolhatunk új 

ötleteket is hozzá 

 nyomtatható Föld napjához kötődő memóriakártyák itt (18-21. oldalon) 

 egyszerű fás, kupakos társasjáték készíthető, leírás itt 

 közlekedési játék: közlekedési eszközök képét vagy rajzát mutatjuk a gyerekeknek, 

azoknál, amik jók a környezetnek, mert egyszerre több embert szállítanak (pl.: busz), 

vagy emberi erővel működnek (pl.: vízibicikli, kerékpár, roller) tapsolnak, a többinél 

(pl.: autó, helikopter, repülő, traktor) csendben maradnak. 

 „a víz haszna” activity: eljátsszunk egy-két tevékenységet, melyhez vízre van 

szükségünk és a gyerekeknek ki kell találniuk a feladványt, majd maguk is 

bemutathatnak egy-két  tevékenységet, amit vízzel vagy vízben végzünk. 

https://www.youtube.com/watch?v=YWhlqLtwTPc
http://www.freeprintableonline.com/printables/customize/crafts/paper-crafts-and-kids-activities/planet-cutouts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=313438556288363&set=pcb.2597046400620127&type=3&theater
http://resources.sparklebox.org.uk/sb1297.pdf
https://drive.google.com/file/d/1qda6--38P-oAHIcYnaC5iSv0_L8xIb1x/view
https://drive.google.com/file/d/0B7HU0DcVrlesei1Wdkt3NkRTZU0/edit
https://neteducatio.hu/fold-napja/
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 Megbeszéljük a színek jelentését a földgömbön, 

térképen.(Magyarország térképét megkeressük) 

Használjatok nagyítót! 

 Beszélgetünk a szűkebb, és tágabb környezetünkről, 

lakhelyünkről, hogyan tudjuk az óvni, gazdagítani, vigyázni 

rá. ( Tudod e a lakcímedet?!) 

 Készíthetünk terepasztalt egy boldog élhető bolygóról. 

 Állatok képeit kapják meg a gyerekek, vagy fel kell ismerni 

az állatokat, vagy csoportosítani kell őket különböző szempontok alapján. (pl.: milyen 

a színe, mi fedi a testét? mivel táplálkozik? tud-e repülni? vízben vagy szárazföldön él-

e? erdőben vagy állatkertben találkozhatunk-e vele?) 

 

 

Témához kapcsolódó videók: 

 Szelektív hulladékgyűjtés 
https://www.youtube.com/watch?v=yYal409iGbY 

 Lola meséi - Kukasziget és palackpulcsi – Szelektív hulladékgyűjtés 
https://www.youtube.com/watch?v=l-yrBIw9txg&list=PL8uI-xoZZ-L9LQSFngY-uRBlSctd0bstZ 

 "Földlakók!" Fenntarthatósági Turné - Szelektív hulladékgyűjtés 
https://www.youtube.com/watch?v=8lOCfQUG460 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Föld napjához kapcsolódó meglepetés mese: 

https://wetransfer.com/downloads/386830365fbe176215dbe715186bbacc202004151346

41/b1d786336b773fd021ac5bf95db7c9dc20200415134709/b27dee  (Letöltés után nézhető)  

https://www.youtube.com/watch?v=yYal409iGbY
https://www.youtube.com/watch?v=l-yrBIw9txg&list=PL8uI-xoZZ-L9LQSFngY-uRBlSctd0bstZ
https://www.youtube.com/watch?v=8lOCfQUG460
https://wetransfer.com/downloads/386830365fbe176215dbe715186bbacc20200415134641/b1d786336b773fd021ac5bf95db7c9dc20200415134709/b27dee
https://wetransfer.com/downloads/386830365fbe176215dbe715186bbacc20200415134641/b1d786336b773fd021ac5bf95db7c9dc20200415134709/b27dee
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Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

- Beszélgetés a Földről, a Föld élőlényeiről – állatokról, növényekről, emberekről. 

Földünk megóvása: „Palántázunk közösen otthon!” 

 Ültessünk! 

 

Közben mondogathatjuk ezt a kis mondókát: 

- Megfogtam egy magocskát, 

(összecsippentjük az egyik kezünk mutatóujját) 

Fúrok neki lyukacskát, 

(másik kezünk mutatóujjával lyukat fúrunk magunk elé a földre) 

beleteszem, 

(beletevés imitálása) 

beleteszem, 

(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, 

(hüvelykujjunk 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) 
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 Érzékelő játék: kicsi zsákokban, vagy textil zsebkendőkbe helyezünk különböző 

minőségű természetes anyagokat, amiket a gyermekek már ismernek pl. fakocka, 

homok, föld, fonál, falevél stb. Csukott szemmel nyúljanak bele a kis zsákba, és 

tapintással mondják el, mit éreznek. 

 

 MENTSÜK MEG A VÍZI ÉLŐLÉNYEKET! 

Kellékek: lavór, víz, műanyag kupakok (vagy egyéb műanyag darabok), szűrőkanál, 

víziállat figurák 

Leírás: Tegyük a lavórba a vizet, a víziállatokat és a műanyagdarabokat. Ez utóbbi 

jelképezi a sok szemetet, mely napjainkban az óceánokba kerül. Mentsük meg az 

állatokat a szűrőkanállal úgy, hogy kihalásszuk a műanyag darabokat a vízből.  

Beszélgessünk arról, hogy mi mit tehetünk azért, hogy kevesebb szemetet 

termeljünk. Pl. csomagolásmentes termékek választása, szívószál nélküli üdítők, 

textiltáska használata bevásárláskor stb. 
 

Újrahasznosítás megtapasztalása: 

 RE-ZSÍRKRÉTA 

Kellékek: hőálló szilikonforma, apró zsírkréta darabok 

Leírás: A megmaradt, apró zsírkréta darabokkal már nem kényelmes rajzolni, de ha 

összegyűjtjük őket, látjuk, hogy sok kicsi, sokra megy. Ezeket a kis darabokat 

összeolvaszthatjuk, így nem vész kárba és még szemét sem keletkezik. 

Bővebben itt olvashatsz az elkészítés menetéről. 

 

 Szelektív hulladékgyűjtés: bolti prospektusokból vágjunk ki képeket (kartonra 

ragasztva tartósabb), jelöljünk ki kukákat (készíthetünk akár papírból, teásdobozból, 

de müzlis tálka is megteszi), és kezdjünk válogatni, melyik kép hova kerüljön 

(komposzt, üveg, műanyag, fém, papír, veszélyes, kommunális)  

Más változatban: 

 Hulladék gyűjtés  

Színes lapokat teszünk a földre 
vagy asztalra, a kékre kell 
elhelyezni a papírgyűjtőbe 
dobható hulladékokat, a sárgára a 
műanyagot, a zöldre az üveget a 
szürkére pedig a fémet.  

 

Témához kapcsolódó videók: 

 Szelektív hulladékgyűjtés 
https://www.youtube.com/watch?v=yYal409iGbY 

 Lola meséi - Kukasziget és palackpulcsi – Szelektív hulladékgyűjtés 
https://www.youtube.com/watch?v=l-yrBIw9txg&list=PL8uI-xoZZ-L9LQSFngY-uRBlSctd0bstZ 

https://idotetrisz.blog.hu/2014/08/06/zsirkreta_zsirkretabol_avagy_hogy_hasznaljuk_ujra_a_nagyon_regi_kretadarabokat
https://www.youtube.com/watch?v=yYal409iGbY
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TÉMA: ANYÁK Napja 

IDŐSZAK: ÁPRILIS 27. – Május 1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Május első vasárnapján az édesanyák előtt tisztelgünk! 

Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban 
tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának, az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák 
tiszteletére. 

 Az anyák fáradhatatlan, áldozatos munkáját,  nem lehet ajándékokkal meghálálni, szavakkal 
kifejezni. Az igazi ÉDESANYA nem is a háláért teszi a dolgát, nem vár viszonzást. Határtalan 
szeretete türelemmel, önzetlenséggel, megértéssel, megbocsátással párosul. Az egy napos 
kiemelt figyelem nem tudja viszonozni a rengeteg törődést, de egy apró kis ajándék minden 
anyai szívet meglágyít. 
 
 
Kedves Édesapák! 

  

Az Önök fegyelmébe ajánlunk, - általunk összegyűjtött - néhány olyan verset, éneket, mellyel 

gyermekük méltóképpen felköszöntheti édesanyját, nagymamáját (-it) anyák napja alkalmából. 
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Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek) 

 

K. László Szilvia: Anyák napjára 

Amikor én kicsi voltam, 
csak sírtam és nevettem, 

anyák napi köszöntőt még 
nem ismertem egyet sem. 

De mióta bölcsis vagyok, 
okos vagyok, nagy vagyok, 

megtanultam beszélni, 
és köszöntőt is mondhatok. 

Mégsem beszélek most sokat, 
hiszen azt is tudom ám, 

két puszimból, mosolyomból, 
ért engem az anyukám! 

 

Nadányi Zoltán: Anyu 

Tudok egy varázsszót, 
ha én azt kimondom, 

egyszerre elmúlik 
minden bajom, gondom. 

Ha kávé keserű, 
ha mártás savanyú, 

csak egy szót kiáltok, 
csak annyit, hogy: anyu! 
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Mindjárt porcukor hull 
kávéba, mártásba, 

csak egy szóba került, 
csak egy kiáltásba. 

Keserűből édes, 
rosszból csuda jó lesz, 

sírásból mosolygás, 
olyan csuda-szó ez. 

"Anyu, anyu! Anyu!" 
hangzik este-reggel, 
jaj de sok baj is van 
ilyen kis gyerekkel. 

"Anyu! Anyu! Anyu!" 
most is kiabálom. 

Most semmi baj nincsen, 
mégis meg nem állom. 

Csak látni akarlak, 
anyu, fényes csillag; 

látni, ahogy jössz, jössz, 
mindig jössz, ha hívlak. 

Látni sietséged, 
angyal szelídséged, 
odabújni hozzád, 
megölelni téged. 

 

Kiss Jenő: Meghajtom magam 
 

Meghajtom magam most, 
friss csokor kezemben, 

sose vert a szívem, 
ennél melegebben. 

 
Nyújtom kicsi csokrom 

édes jó anyámnak, 
s töröm fejem: néki 

mi mindent kívánjak? 
 

Gyöngysort a nyakába? 
Sok zsírt a bödönbe? 

Mosogató gépet, 
hogy magát ne törje? 
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Azt is, de leginkább,  
hogy sokáig éljen, 

s boldog legyen, boldog 
egész életében! 

 

 Kovács Barbara: Álruhás királylány  

 Osváth Erzsébet: Ha nagy leszek…  

 Donászy Magda: Ajándék, szöveg itt 

 

Nagymamáknak: 

 Galambos Bernadett: A Maminál 

 Jancsik Pál: Nagymamához 

 Fecske Csaba: Nagymamánál 

 Iványi Mária: Nagyanyónak, szöveg itt 

 

Mese anyák napjára: 

 

- „Fésűs Éva: Májusi mese” 

http://lelekszepito.blogger.hu/2016/10/24/fesus-eva-majusi-mese 

 

 

KÖNYVAJÁNLÓ: 

 James Bronw: Az én anyukám 

 James Bronw: Az én apukám 

 Marta Gómez Mata: Anyukák világa 

 Catherine Leblanc: Akkor is szeretnél? 

 

 

 

 

 

Korosztály: középső 

csoport (4-5 évesek)  

http://minden1ben.gportal.hu/gindex.php?pg=31762924&nid=6380896
https://anyaknapja.blog.hu/2008/04/27/osvat_erzsebet_ha_nagy_leszek
https://anyaknapjara.hu/ajandek/
http://mesemorzsa.blogspot.com/2019_04_29_archive.html
https://www.facebook.com/632343313487085/posts/994063563981723/
https://egyszervolt.hu/vers/nagymamamnal.html
https://anyaknapjara.hu/ivanyi-maria-nagyanyonak/
http://lelekszepito.blogger.hu/2016/10/24/fesus-eva-majusi-mese
https://www.pagony.hu/az-en-anyukam
https://www.pagony.hu/az-en-apukam-8
https://www.pagony.hu/anyukak-vilaga
https://www.pagony.hu/akkor-is-szeretnel
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Osvát Erzsébet:Meséltél és meséltél 
 

Velem voltál örömömben, 
velem voltál bajban, 

velem voltál, ha sírtam, 
velem, ha kacagtam. 
Meséltél és meséltél 

igazakat, szépet, 
kívántam, hogy a meséd 

sose érjen véget. 
Mit adtam én cserébe? 

Te azt sose kérted, 
de talán a két szemem 

elárulta néked. 
 
 

Lászlóffy Aladár: Ibolyás köszöntő 

 

Ma köszönti minden gyerek, 

akit a legjobban szeret, 

felveszi a szép ruháját 

s felköszönti anyukáját. 

 

Ibolyákkal egy csokorban 

én is kicsi szívem hoztam. 

Szépen kérlek, vedd kezedbe, 

szereteted melengesse. 

 

 

Donászy Magda: Anyák napján 

 

Tavaszodik. Kiskertemben 

kinyílik a tulipán. 

Ragyognak a harmatcseppek 

anyák napja hajnalán. 

 

Kinyílott a bazsarózsa, 

kék nefelejcs, tulipán, 

neked adom anyák napján 

édes, kedves anyukám.  

 

 

Iványi Mária: Tulipiros a ruhám 
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Tulipiros a ruhám, 
tegnap varrta anyukám, 
Bámulnak is, akik látnak, 

nincsen ilyen senki másnak! 
 

Azért olyan csodaszép: 
belevarrta a szívét. 

Öltögette, szabta, mérte, 
megcsókolom százszor érte. 

 
 
 
 
 

Jancsik Pál: Nagymamámhoz 
 

Óvodába ki kísér el, 
délben is ki visz haza, 

ki öltöztet, ki vetkőztet? 
Bizony Ő, a nagymama. 

 
Este elaltat, míg ajkán 

csillog mesék bűvszava. 
 

Még az álmaim is őrzi 
a jóságos nagymama. 

 
Szeretetét, törődését, 

megköszönöm neki ma, 
Élj sokáig egészségben, 
édes, drága Nagymama. 

 
Jobbágy Károly: Anyák napjára 

 
A napsugár énreám 

nemcsak délben árad. 
Munka után jó anyám 
megjön, kicsit fáradt. 

 
De szeméből láthatom: 
nap süt, mint az égen, 

Édesanyám! Szép napom, 
ragyogj soká nékem! 
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 Ágh István: Virágosat álmodtam itt 

 Donászy Magda: Anyák napján itt 

 Vass-Várkonyi: Piros rózsa fehér rózsa itt 

 Weöres Sándor: Buba éneke (hangzó) itt  

 Gazdag Erzsi A legszebb május http://versekanyaknapjara.blogspot.com/p/gazdag-
erzsi.html 

 
Mese anyák napjára: 
 

- „Petrolay Margit: A legszebb vasárnap” 

http://old.ujhajtas.net.ua/?option=com_content&view=article&id=846:petrolay-

margit-a-legszebb-vasarnap&catid=98:2015-4-szam-xx-evfolyam 
 
 
 

KÖNYVAJÁNLÓ: 

 James Bronw: Az én anyukám 

 James Bronw: Az én apukám 

 

 

 

 

 

 

https://www.szuloklapja.hu/versek-mesek/408/anyak-napi-versek-kicsiknek-es-nagyoknak.html
https://anyaknapja.blog.hu/2008/05/04/donaszy_magda_anyak_napjan
https://www.nepmese.hu/index.php/mesetar/gyermekversek/102-vass-varkonyi-piros-rozsa-feher-rozsa
https://www.youtube.com/watch?v=b3iz-qgsLyM&pbjreload=10
http://versekanyaknapjara.blogspot.com/p/gazdag-erzsi.html
http://versekanyaknapjara.blogspot.com/p/gazdag-erzsi.html
http://old.ujhajtas.net.ua/?option=com_content&view=article&id=846:petrolay-margit-a-legszebb-vasarnap&catid=98:2015-4-szam-xx-evfolyam
http://old.ujhajtas.net.ua/?option=com_content&view=article&id=846:petrolay-margit-a-legszebb-vasarnap&catid=98:2015-4-szam-xx-evfolyam
https://www.pagony.hu/az-en-anyukam
https://www.pagony.hu/az-en-apukam-8
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Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

 

Vass-Várkonyi: Piros rózsa, fehér… 

 

Piros rózsa, fehér rózsa 

egy csokorba összefogva. 

Karjaimban alig fér el, 

alig győzöm öleléssel. 

Vedd el tőlem, édesanyám, 

harmat csillog bársony szirmán. 

Nap csókolta, szél ringatta, 

kicsi lányod/fiad szívből adja. 

 

 

Ágh István: Virágosat álmodtam 

 

Édesanyám, 

virágosat álmodtam, 

napraforgó 

virág voltam álmomban, 

édesanyám, 

te meg fényes nap voltál, 

napkeltétől 

napnyugtáig ragyogtál. 

 

 

Tordon Ákos: Anyák napi mondóka 

 

Anyukám, anyukám, találd ki, 

Hogy az én nagy kincsem ugyan ki? 

Ki más is lehetne, ha nem te. 

Ültess hát, gyorsan az öledbe 

 

 

Iványi Mária: Nagyanyónak 

 

Halkan, puhán 

Szirom pereg 

Simogatja 

öreg kezed. 
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Piros szegfű 

Halvány rózsa 

Téged köszönt 

Nagyanyóka. 

 

Donászy Magda: Nagyanyónak 

Halkan, puhán 

Szirom pereg, 

Simogatja 

Öreg kezed. 

Piros szegfű 

Halvány rózsa, 

Téged köszönt 

Nagyanyóka. 
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Mondóka: 

Úgy repültem, mint a madár! 

Pedig szárnyam sincsen. 

Virágot is hoztam Neked! 

Pedig kertem sincsen. 

A szeretet az én szárnyam 

Szívem az én kertem. 

Anyák napján köszöntelek, 

Édesanyám, lelkem! 

 

Mese anyák napjára: 

- „Bartócz Ilona: Anyák napján” 

http://taborozok.network.hu/blog/taborozok-eletkepek-hirei/bartocz-ilona-

anyak-napja 

 

 

 

 

 

MINDHÁROM KOROSZTÁLY SZÁMÁRA: 

 „Én kicsike vagyok…” 

https://www.youtube.com/watch?v=NpeEJr08Usw 

 „Orgona ága…” 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s&list=PL4MkonHtzxb

pbma4mWB5fCsNiG8dJUvF6&index=5 

http://taborozok.network.hu/blog/taborozok-eletkepek-hirei/bartocz-ilona-anyak-napja
http://taborozok.network.hu/blog/taborozok-eletkepek-hirei/bartocz-ilona-anyak-napja
https://www.youtube.com/watch?v=NpeEJr08Usw
https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s&list=PL4MkonHtzxbpbma4mWB5fCsNiG8dJUvF6&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s&list=PL4MkonHtzxbpbma4mWB5fCsNiG8dJUvF6&index=5
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 „Már megjöttünk ez helyre…” 

https://www.youtube.com/watch?v=K1imGm-

Da2g&list=PL4MkonHtzxbpbma4mWB5fCsNiG8dJUvF6 

 „Anyám, édesanyám…” 

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

 „Örömünnep ez a nap…” 

https://www.youtube.com/watch?v=qB3kcRk1jA0 

 „Ispiláng, ispiláng…” 

https://www.youtube.com/watch?v=PtP9v7ux8rk 

 „Ültem ringó kis ladikon…” 

https://www.youtube.com/watch?v=FSkMcRMlen0 

 Zenehallgatás: „Zelk Zoltán: Este jó…” 

https://www.youtube.com/watch?v=b_vJO6VfW8Y 

 

 

ANYÁK NAPI KÖSZÖNTŐ DALOK ÉDESANYÁKNAK, NAGYMAMÁKNAK: 

 

Anyák napi köszöntő 

https://www.youtube.com/watch?v=ys71TB0aSpg 

 

Fülemüle zenekar - ANYÁNAK 

https://www.youtube.com/watch?v=wzeljFPXmvw&feature=youtu.be 

 

Molnár Orsi: Kevés a szó… 

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

 

ANYÁK NAPI KÖSZÖNTŐ 

https://www.youtube.com/watch?v=9lv0SzysGF8 

 

 

Kovács Kati: Úgy szeretném meghálálni 

https://www.youtube.com/watch?v=umFkrRg7pM4 

 

Anyák napjára szeretettel 

https://www.youtube.com/watch?v=jFwEBm-SHO8&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-hvvaiw7xks  

https://www.youtube.com/watch?v=WKhH-oZNW2Y 

https://balkonada.hu/anyak-napi-koszonto/ 

https://www.youtube.com/watch?v=K1imGm-Da2g&list=PL4MkonHtzxbpbma4mWB5fCsNiG8dJUvF6
https://www.youtube.com/watch?v=K1imGm-Da2g&list=PL4MkonHtzxbpbma4mWB5fCsNiG8dJUvF6
https://www.youtube.com/watch?v=QwO_ghWjN_M
https://www.youtube.com/watch?v=qB3kcRk1jA0
https://www.youtube.com/watch?v=PtP9v7ux8rk
https://www.youtube.com/watch?v=FSkMcRMlen0
https://www.youtube.com/watch?v=b_vJO6VfW8Y
https://www.youtube.com/watch?v=ys71TB0aSpg
https://www.youtube.com/watch?v=wzeljFPXmvw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qwkoMJFUlyQ
https://www.youtube.com/watch?v=9lv0SzysGF8
https://www.youtube.com/watch?v=umFkrRg7pM4
https://www.youtube.com/watch?v=jFwEBm-SHO8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-hvvaiw7xks
https://www.youtube.com/watch?v=WKhH-oZNW2Y
https://balkonada.hu/anyak-napi-koszonto/
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Dalgyűjtemény 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/24361/tunderi_anya

k_napi_gyerekdalok 

Szemán Katalin - Anya 

https://www.youtube.com/watch?v=4LdK5azRIuU 

 

 

TORNÁZZ EGYÜTT ANYÁVAL! 

 
 Izgő-mozgó páros torna gyerekeknek 

https://www.youtube.com/watch?v=w7VBlcVxQPQ 
 

 Izgő-mozgó páros torna újra 6.rész 
https://www.youtube.com/watch?v=k5Mw2DKUMV8 

 

 Tornázz a plüssöddel! 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=LC-CycAXfLA 

 
 Otthon szülővel végezhető játékos, mozgásos 

feladatok 
http://webovoda.blogspot.com/2009/03/otthon-szulovel-

vegezheto-jatekos.html 

 

 Exatlon otthon😊 
https://www.youtube.com/watch?v=sptG-VnRzWk 
 

 Indoor games parents vs kids – kreatív mozgásos és ügyességi feladatok 
https://www.youtube.com/watch?v=FEXafp5m6rw&t=48s 
 

 

 

 

 

SZÜLŐVEL EGYÜTT ELKÉSZÍTHETŐ ALKOTÁSOK, ANYÁK NAPI AJÁNDÉKOK: 
 

 

Virág befőttes üvegben 
 
Eszközök: hurkapálca vagy szívószál, színes papír/ krepp papír, gyurma, filctoll, befőttes üveg, 
ragasztó 
Gyurmát gömbölyítünk, amelyet a befőttes üveg tető belső felületére helyezünk el középen, 
ide szórjuk a csíkokra vágott papírfüvet. Ha hurkapálcát használunk, zöldre festjük (szívószál 
esetében érdemes zöldet használni, ezt nem kell festeni) majd beleszúrjuk a gombóc 
közepébe. Levelet és virágszirmot vágunk – lehet színes papírból – a nagyobbak készíthetik 
fehér kartonból, amelyet tetszés szerint kiszínezhetnek. A színes levelet és virágszirmokat a 
hurkapálcára ragasztjuk majd ráhelyezzük a befőttes üveget és rácsavarjuk a tetőre 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/24361/tunderi_anyak_napi_gyerekdalok
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/24361/tunderi_anyak_napi_gyerekdalok
https://www.youtube.com/watch?v=4LdK5azRIuU
https://www.youtube.com/watch?v=w7VBlcVxQPQ
https://www.youtube.com/watch?v=k5Mw2DKUMV8
https://www.youtube.com/watch?v=LC-CycAXfLA
http://webovoda.blogspot.com/2009/03/otthon-szulovel-vegezheto-jatekos.html
http://webovoda.blogspot.com/2009/03/otthon-szulovel-vegezheto-jatekos.html
https://www.youtube.com/watch?v=sptG-VnRzWk
https://www.youtube.com/watch?v=FEXafp5m6rw&t=48s
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Fotóalbum 
 
Készítsd el 

gyermekeddel közösen az emlékek albumát Anyák napjára. Válassz egy üres füzetet vagy 
fotóalbumot, és az egyik oldalára ragasszátok be a kiválasztott képeket, a másik oldalára, 
pedig –írjátok oda a hozzátartozó történetet. Ne feledjétek a fotóalbum borítóját is minél 
szebben megcsinálni, lehetőleg fotókkal díszítve. 
 

Anyák napi képeslap 

 
Nagyon egyszerű, gyorsan elkészül. Tetszőlegesen vághatunk ki bármilyen alakzatot pl. szív, 
tulipán, szirmos virágok 
 
Hozzávalók: 
 
karton 
toll vagy ceruza a rajzoláshoz 
tű 
hímzőfonal 
boríték 
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Barkácsolt és festett virágok 
 https://zoldneklennijo.hu/anyak-napi-ajandek-ujrahasznositassal/ 

 
Kavicsokból és ágakból nagyoknak     Papírgurigából  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kéznyomattal, kisebbeknek   Pöttyözés fülpiszkálóval (parafadugóval) 

 

  

https://zoldneklennijo.hu/anyak-napi-ajandek-ujrahasznositassal/


50 
 

Virágcserepek, vázák 
 
 
Befőttes üvegből, maradék fonallal díszítve  Konzervdobozból 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Konzervdoboz spatulákkal     Befőttes üvegből 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

https://giftsdetective.com/diy-gifts/diy-gifts-ideas-these-tin-can-planters-are-perfect-to-make-for-spring-mothers-day-or-a-birthda/
https://giftsdetective.com/diy-gifts/diy-gifts-ideas-these-tin-can-planters-are-perfect-to-make-for-spring-mothers-day-or-a-birthda/


51 
 

 
 
 
 

 

További linkek közös barkácsoláshoz: 
 

 

 

 Kreatív ötletek: Anyák napja- Tulipán 

https://www.youtube.com/watch?v=Xq3uIfQxvwg 

 

 22 kreatív ötlet 

http://papasmamasmagazin.hu/gyerek/gyerek-3-6-ev/kreativkodas/20-otlet-

gyerekeknek-anyak-napjara-koszntsete-ezekkel-a-kedves-egyedi-ajandekkal-a-

nagymamakat-anyuk/ 

 

 Ajándékötletek Anyák Napjára gyerekeknek 

https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/04/28/ajandekotletek-anyak-napjara-

gyerekeknek/ 

 

 6 szép, kézzel készített anyák napi ajándék anyának, nagyinak 

https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/hobbi_kreativitas/26335/6_szep_kezzel

_keszitett_anyak_napi_ajandek_anyanak_nagyinak 

 

 15 ötlet Anyák Napjára kézlenyomatokból 

https://jatsszunk-egyutt.hu/15-otlet-anyak-napjara-kezlenyomatokbol/ 

 

 

……és ha még maradt egy kis energia…. Sütögetés anyák napjára! 

 
Csokoládés szívkeksz    

Hozzávalók 16-18 darabhoz: 

25 dkg darált háztartási keksz 

12 dkg sárgabaracklekvár 

10 dkg porcukor 

1 csomag vaníliás cukor 

7 dkg vaj 

2 dkg kakaó 

2 evőkanál citromlé 

2 evőkanál rum 

 

A bevonáshoz és a mázhoz: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xq3uIfQxvwg
http://papasmamasmagazin.hu/gyerek/gyerek-3-6-ev/kreativkodas/20-otlet-gyerekeknek-anyak-napjara-koszntsete-ezekkel-a-kedves-egyedi-ajandekkal-a-nagymamakat-anyuk/
http://papasmamasmagazin.hu/gyerek/gyerek-3-6-ev/kreativkodas/20-otlet-gyerekeknek-anyak-napjara-koszntsete-ezekkel-a-kedves-egyedi-ajandekkal-a-nagymamakat-anyuk/
http://papasmamasmagazin.hu/gyerek/gyerek-3-6-ev/kreativkodas/20-otlet-gyerekeknek-anyak-napjara-koszntsete-ezekkel-a-kedves-egyedi-ajandekkal-a-nagymamakat-anyuk/
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/04/28/ajandekotletek-anyak-napjara-gyerekeknek/
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/04/28/ajandekotletek-anyak-napjara-gyerekeknek/
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/hobbi_kreativitas/26335/6_szep_kezzel_keszitett_anyak_napi_ajandek_anyanak_nagyinak
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/hobbi_kreativitas/26335/6_szep_kezzel_keszitett_anyak_napi_ajandek_anyanak_nagyinak
https://jatsszunk-egyutt.hu/15-otlet-anyak-napjara-kezlenyomatokbol/
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10 dkg étcsokoládés tortabevonó 

2 evőkanál porcukor 

1-2 evőkanál meggylé 

 

 

Elkészítés: A darált kekszet tegyük egy tálba, adjuk hozzá a porcukrot, a vaníliás cukrot, a 

kakaót, és keverjük össze. Öntsük hozzá az olvasztott vajat, a lekvárt, a citromlevet és a 

rumot, majd gyors mozdulatokkal gyúrjuk össze. (Könnyen nyújtható legyen, de nem szabad, 

hogy ragadjon.) 

 

Enyhén lisztezett sütőpapíron nyújtsuk ki kb. 1,5 cm vastagra, és szúrjuk ki szív alakúra, majd 

tegyük egy sütőpapírral bélelt tálcára egymás mellé. Tegyük be a fagyasztóba, hogy teljesen 

megkeményedjen. 

 

A porcukrot keverjük össze a meggylével, hogy sűrűbb masszát kapjunk. A csokoládés 

bevonót olvasszuk fel gőz fölött, vonjuk be vele a szívkekszeket, majd a meggyes cukormázat 

ízlés szerint csorgassuk rá a csokoládéra (én mokkáskanállal csorgattam rá, de nylon 

zacskóba is tölthetjük, majd a végén kis rést vágva díszítsük ki a szíveket). Hagyjuk, hogy a 

máz is teljesen megszáradjon, majd úgy kínáljuk. 

 

Anyák napi sajttorta narancsszeletekkel - sütés nélkül 

Hozzávalók: 25-30 dkg háztartási keksz, 5 cl rum, 5 dkg vaj, 4 dl sűrű natúr joghurt, 3 db 
magnélküli narancs, 20 dkg mascarpone sajt, 10 dkg porcukor, 1 dl tej, 2 dl tejszín 

 

Elkészítés: A kekszet egy nejlonzacskóba teszem, nyújtófával összetöröm, majd egy 
keverőtálba helyezem. Felolvasztom a vajat, hozzáadom keksztörmelékhez, beleöntöm a 
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rum felét is, alaposan elkeverem, egy csatos tortaformába kanalazom egyenletesen elosztva, 
rendesen belenyomkodom. Fél órára hűtőbe teszem, had pihenjen. Közben egy keverőtálba 
teszem a joghurtot, a mascarponét, belereszelem a három narancs héját, mehet bele a 
maradék rum (anyák napja lévén nem ittam meg), belekerül a porcukor és a tej is. Fakanállal 
alaposan összekeverem, a tejszínt sűrű habbá verem habverővel, őt is hozzáadom a 
krémhez, jól elkeverem. Kiveszem a hűtőből a tortaformát, a zúzott kekszre öntöm a 
mascarponés-narancsos krémet, szépen eligazítom, a tetejét narancsszeletekkel díszítem. 
Egy éjszakára visszakerül a hűtőbe. Ügyesebbek (tortakészítésben én nem igazán vagyok 
járatos, de eddig én is megoldom), lehúzhatják a kész tortát zselatinnal, de ezt már rátok 
bízom! 

 5+1 anyák napi recept: gyerekeknek és apukáknak 

https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2015/04/28/51-anyak-napi-recept-gyerekeknek-

es-apukaknak/ 

 

 3 egyszerű és finom desszert, amit apa is el tud készíteni a kicsikkel Anyák napjára 

https://www.csaladinet.hu/hirek/receptek/suti_nasi_receptek/24393/3_egyszeru_es

_finom_desszert_amit_apa_is_el_tud_kesziteni_a_kicsikkel_anyak_napjara 

 

 GYEREKEK IS ELKEZDHETIK: POFONEGYSZERŰ SÜTICSODÁK ANYÁK NAPJÁRA - 

VÁLOGATÁS 

http://www.mindmegette.hu/valogatas/gyerekek-is-elkezdhetik-pofonegyszeru-

suticsodak-anyak-napjara-685/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2015/04/28/51-anyak-napi-recept-gyerekeknek-es-apukaknak/
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2015/04/28/51-anyak-napi-recept-gyerekeknek-es-apukaknak/
https://www.csaladinet.hu/hirek/receptek/suti_nasi_receptek/24393/3_egyszeru_es_finom_desszert_amit_apa_is_el_tud_kesziteni_a_kicsikkel_anyak_napjara
https://www.csaladinet.hu/hirek/receptek/suti_nasi_receptek/24393/3_egyszeru_es_finom_desszert_amit_apa_is_el_tud_kesziteni_a_kicsikkel_anyak_napjara
http://www.mindmegette.hu/valogatas/gyerekek-is-elkezdhetik-pofonegyszeru-suticsodak-anyak-napjara-685/
http://www.mindmegette.hu/valogatas/gyerekek-is-elkezdhetik-pofonegyszeru-suticsodak-anyak-napjara-685/
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5.KÖRNYEZETÜK MEGISMERÉSÉT ELŐSEGÍTŐ 

JÁTÉKOK, MATEMATIKAI JÁTÉKOK: 

 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek)  

 

 

 Beszélgetés a családról: 

o Hányan vagyunk a családban? Soroljuk fel a családtagok neveit is! (Iskolába 

induló gyerekeknek már nyugodtan megtaníthatjuk a teljes neveket, és 

hozzátehetjük a lakcímet is.) 

o Mennyi fiú és mennyi lány van a családotokban? 

o Ki a legidősebb? Ki a legfiatalabb? 

o Kinek van szőke haja, kinek barna, vagy fekete?  

o Nézzünk bele a tükörbe és figyeljük meg: Mi az, amiben hasonlítunk 

egymásra? Kinek van a családban egyforma színű haja, szeme? 

o Állítsuk sorba a családtagokat magasság, életkor szerint. Ugyanaz a sorrend? 

o Nyomtassunk ki képeket, vagy készítsünk rajzokat a szűkebb- tágabb család 

tagjairól. Alkossunk halmazokat: szűk család – rokonok; fiúk – lányok; hajszín, 

szemszín szerint; felnőttek – gyerekek; stb. 

 Készítsünk egy családfát! A gyerekek sokkal jobban megértik, ha vizuálisan is látható 

a család szerkezete. 

 Szerepcsere: Legyen a szülő a kisgyerek, a gyermek pedig az anyuka/apuka.  

o Öltözzünk be más szerepekbe, mint amilyet betöltünk a családban! 

Készíthetünk családi fotót így, másnak öltözve! 

 Kié lehet? Gyűjtsünk össze a családtagokra jellemző tárgyakat egy zsákba (tornazsák, 

vagy vászonszatyor)! Húzzunk ki egyet és találják ki a gyerekek, hogy ki használja ezt a 

tárgyat a családban és mire! Például: szemüveg, mesekönyv, cumi, nyakkendő, 

varrótű, fakanál, pelenka, tolltartó stb. 

 

 

Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

 

 „Az én családom”: Beszélgethetünk a gyerekekkel, kik tartoznak a családunkba, szűk 

– és távoli családtagok megnevezése.  

- Nézegessünk fényképeket, „régieket is elővehetjük”.  

- Lakhely - hol lakunk?  

http://www.kracke.org/2010/06/15/genealogie-im-kindergarten-ein-erster-versuch/
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- Családtagoknak mi a dolguk a családban (pl.: szülők, nagyszülők, gyermekek.) 

 a családtagokat lerajzolhatjuk (nagyszülőkkel, unokatestvérekkel, 

nagynénikkel/bácsikkal), majd ismerkedhetünk a megnevezésekkel és számlálhatunk 

többféleképpen pl. csoportalkotás lakóhely szerint (szűk családok), fiúk-lányok, 

gyerekek-felnőttek, hosszú hajúak-rövid hajúak stb. 

 családi activity: az egyik játékos lesz a mutogató, többiek a kitalálók. A mutogató egy 

családtagra gondol, és szó nélkül el kell játszania a kedvenc időtöltését, testtartását, 

stb., amiből a többiek ki tudják találni, ki az 

 nézegethetünk állatcsaládos fotókat itt, és gondolkodhatunk, mik a hasonlóságok és 

a különbségek az állatcsaládok és az embercsaládok között? 

 állatcsaládos párosító nyomtatható innen – beszélgethetünk az elnevezésekről pl. 

tojó, gácsér, koca stb. 

 tükör előtt nézzük meg magunkat jól, és hasonlítsuk össze egy 1-2 évvel régebbi 

fotónkkal 

 Pogácsasütés anyával: a hozzávalók alkalmával a felsorolás, majd a 

pogácsaszaggatáskor a számlálás. Az elkészült pogácsák tálra helyezése. Kérdezze 

meg a gyermek, ki mennyit kíván enni a családból, és segítséggel helyezze külön 

tányérra, számlája meg. 

 A családtagok magasságának összehasonlítása: vonalak rajzolgatása papírra, és azok 

összehasonlítása. 

  
 
 

Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

 
 

 „Az én családom!” Családi fotók nézegetése és beszélgetés, hogy ki kicsoda (anya, 

apa, nagymama, nagypapa, testvérek stb. megnevezések gyakorlása) A szülők saját 

gyerekkori képeket is mutathatnak a gyermekeknek, nagyon érdekes lehet számukra 

a szüleiket ugyanannyi idősen látni, mint ahány évesek ők. Esetleg korábbi 

hónapokban készült képek nézegetésekor élmények felidézése pl. állatkert, 

kirándulás, családi ünnep. 

 Család-barkochba: Anya, Apa vagy egy Testvér (ha van és nagyobb) gondol egy 

családtagra és ki kell találni, hogy kire. A kitaláló csak igennel és nemmel válaszolhat. 

 Játék a ruhadarabokkal: A család pár ruhadarabot kiválaszt, összekeverik és a 

gyermeknek meg kell nevezni mindegyiket, hogy mi micsoda és kié a családból. Ezt 

követően a ruhák válogatása is jöhet, majd a közös elpakolás. 

 Ki hagyta el? 

Használati tárgyak összegyűjtése egy helyre. Ezek legyenek minél személyesebbek 

egy családtaghoz kapcsolódóak. Pl. cumi, alvós állat, sokat olvasott könyv, kedvenc 

bögre.  

https://www.erdekesvilag.hu/szivmelengeto-kepek-aranyos-allatcsaladokrol/
https://drive.google.com/file/d/0Byr_Cmyf5_RyOUxNaTNRaGlWZms/view


56 
 

Mindenki válasszon ki egyet és mondják el, hogy kié. „Ez apa kedvenc bögréje. Reggel 

mindig ebből issza a kávéját.” vagy „Ez Máté alvós állata. Nélküle nem tud elaludni.” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Szentimrevárosi Óvoda minden dolgozója 

nevében ezzel az idézettel szeretnénk 

köszönteni minden édesanyát, nagymamát 

Anyák napja alkalmából: 

 

“Az anyáknak megadatott az emberiség által ismert legnagyobb kincs: 

a tudat, hogy jobbá tehetik valaki másnak az életét.” (ismeretlen) 

 

 

„ Senki sem képes arra, amit a nagyszülők tesznek a kisgyerekekkel. 

Mintha csillagport szórnának a kicsi életére.” ( A. Haley) 


