
 

A FÖLD, AHOL ÉLÜNK 

 

2020.04.20.- 2020.04.24. 

Körbe forog, körbejár 

Nem szédül el soha már! Mi az?  (A Föld) 

Télen fehér, nyáron tarka! Mi az?  (Föld) 

Körbe, körbe járok 

Soha megnem állok 

Fáradt mégsem vagyok! Mi az? (Föld) 

Külső világ tevékeny megismerése: 

Április 22. a Föld napja, környezetvédelmi ünnep. Az USA-ból indult társadalmi mozgalom, 

mára az egész világon ismert. 

 Célja, hogy tiltakozó akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. 

Földünket védenünk kell, mert környezetünket sok károsító hatás érte és éri ma is: pl: magas a 

légszennyezettség, csökken a növény és állatok száma, zsugorodnak az erdős területek stb.. 

A természetet szerető és védő ember személyiségének kialakítását, már óvodás korban el kell 

kezdenünk. 

Nagyon fontos, hogy sokat beszélgessünk e jeles dátumról a gyermekeinkkel, a 

környezetvédelemről, a veszélyeztetett állatokról, növényekről és a Föld Népeiről. 

Vonjuk be a kertimunkák végzésben, közösen szépítjük a kertünket, fát, bokrot, virágot 

ültetünk, ha van rá lehetősség, sziklakertet, virágágyást rendezhetünk. 

Az óvodában ezen a napon minden évben nagy kirándulást szerveztünk, idén csak rövid sétára 

bíztatlak Titeket, ahol a gyermekek megfigyelhetik a természet változásainak szépségeit. 

LEHET KÉPZELETBELI SÉTÁT IS VÁLASZTANI ☺! 

Megfigyelhetitek a hozzátok legközelebb eső erdő színeit, hangjait és az ott élő állatokat, 

bogarakat.  



Mielőtt besétálunk az erdőbe, távcsövet formálunk a kezünkből és belenézünk, hogy milyen 

messzire lehet belátni. A sűrűn álló fák, a cserjék és bokrok nem engedik, hogy messzire 

lássunk, ezért elnézünk az ellentétes oldalra, ahol nincsenek fák, ott messzebbre látunk, 

megbeszélhetjük a különbséget. Csukott szemmel hallgatózunk, milyen hangokat hallunk az 

erdő szélén. Utánozzuk a hallottakat. Emlékeztessük a gyerekeket, hogy vendégségbe 

érkezünk az erdőbe, mi leszünk a kis erdei manók, túlzott hangoskodással nem zavarjuk meg 

az ott élő állatok életét. Vigyázunk a fák, bokrok ágaira, le ne törjenek. A magunkkal hozott 

tárgyakat, hulladékot a hátizsákunkban visszavisszük, nem dobáljuk szét. Besétálunk az 

erdőbe, megfigyeljük, milyen közel vannak egymáshoz a fák. Vannak sűrű bozótosok, 

amelyen nem ajánlatos átbújni, mert az ágak megszúrnak bennünket. Megfigyeljük a fák 

kiálló gyökereit, milyen erősek, vastagok, hogyan támaszkodnak a talajra. Mélyet szippantunk 

a levegőből, többször végezzünk légzőggyakorlatot, ez által felfrissülünk. Még beljebb 

megyünk, ismét hallgatózunk csukott szemmel, mit hallunk? Utánozzuk a hangokat. 

Felidézzük, mit hallottunk az erdő szélén és mit hallunk az erdő mélyén. 

 Miből volt több-kevesebb (madár-bogár), kisebb-nagyobb, alacsonyabb-magasabb, rövidebb-

hosszabb pl: 

 Melyik fa alacsonyabb, magasabb? 

- Melyik ágon van több, vagy kevesebb bimbó? 

- Melyik ág hosszabb, rövidebb? 

 Majd beszéljétek meg, hogyan tudjuk védeni az erdőt és ezzel együtt a közvetlen 

környezetünket. (Szemétgyűjtés, szelektálás, komposztálás stb…) 

Mindenképp legyen nálatok nagyító, azzal alaposan megvizsgálhatjátok az előbújt bogarakat. 

Pihenés képpen el is készíthetitek, amit látattok pl: katicabogarat, bodobácsot, lepkét, kukacot 

stb…. 

Rajzolhattok térképet a megtett útvonalról. 

Játékötlet: Én kis kertem társasjáték 

https://www.favolart.com/en-kis-kertem-tarsasjatek/ 

 

Versek, mondókák, mesék: 

Fű, fű, fű 

https://www.favolart.com/en-kis-kertem-tarsasjatek/?fbclid=IwAR2ksxAakVG8QUanN5IRzC15u0Ge_kQAltZwI6j-ee8YCzEeZke5VAiUGXA


Szép zöld fű 

Eredj ki te zöldfülű. 

 

Azt mondják a cinegék 

itt a tavasz nyitnikék! 

Kék ibolya, hóvirág, 

csupa öröm a világ! 

 

Kányádi Sándor: Zivatar 

Hát ez a szél 

mit akar? 

Mindent kiföd, 

kitakar. 

Ajajaj, 

hajajaj, 

nyakunkon a zivatar. 

Csanádi Imre: Keresgélő 

Megyek, megyek, 

mendegélek, 

kerek erdőn 

keresgélek: 

vackort, 

vadrózsát, 

virágszagú szamócát, 

nagykalapos gombát, 

de nem a bolondját. 

 

Orgoványi Anikó: A Föld  napja 

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, 

nem kell hozzá menetjegy, 

s nincs belőle több, csak egy. 

 

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!” 

 

PONTOSAN EGY ÉVE OLVASTUK A LENGEMESÉKET, NOSZTALGIÁZZATOK 

KIPIKOPIK ☺! 

Berg Judit: Lengemesék - Szevasz tavasz | MESE TV  

https://www.youtube.com/watch?v=jZ4S2USvVFo 

 

 

 

Tasnádi Éva 
Borika fája 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jZ4S2USvVFo


 

  

 

Borikáék utcájában egy reggelen befordult két bácsi. Ásót, kerti szerszámot cipeltek. Egyikük 

talicskát tolt, azon egy halom vékony fácska volt összekötözve. 

Az egyik bácsi felgyűrte az inge ujját, és ásni kezdett. 

Felásott egy kis négyszögnyi földet azt utca szélén, s a friss, porhanyós földbe beültetett egy 

karcsú fácskát. Éppen Borikáék ablaka előtt. A másik bácsi karót kötözött a kis fa mellé. 

Aztán odébb mentek, és újból ásni kezdtek. 

Borika az ablakban bámészkodott. 

- Nézd csak, édesanya, nézd! Mit csinál a bácsi? 

- Fát ültet, Borikám. 

- De hát ez nem fa! Ez csak olyan, mint egy bot. 

- Még fiatal - mondta édesanya. - Majd ha megnő, megerősödik. Szép lombos fa lesz belőle. 

- És miért rakott oda a bácsi még egy fát? 

- Az karó. Védi a kis fát. Még olyan gyenge, hogy a szél is meghajlíthatja, eltörheti. A karó 

vigyáz rá. 

Borika csak hallgatott, és el nem jött az ablakból addig, amíg a bácsik az utolsó kis fát is el 

nem ültették. Másnap reggel szaladt az ablakhoz. 

- Még nem nőtt meg a kis fa?! Ugyanolyan, mint volt! - kiáltotta csalódottan. 

Édesanya nevetett: 

- Várj csak, várj. Nem megy az olyan gyorsan. Eső meglocsolja, nap melengeti, s a fácska 

mindennap nő egy kicsit. De olyan kicsit, hogy azt észre sem veszed. Mire te megnősz, szép 

nagy fa lesz belőle is. 

Borika ezután is sokszor elnézegette, mit csinál a kis fa. Hogyan pattannak ki rajta a rügyek, 

hogyan bontja ki az első levélkéket, s milyen boldogan nyújtózik a nap felé. Ezt megérti 

Borika, a napot ő is nagyon szereti, s biztatgatja is a kis fát: 

http://www.tree-pictures.com/hu/appletreedrawing2.jpg


- Úgy, úgy napozz csak, te kis fácska. A te leveleid zöldek lesznek a naptól, én meg ilyen szép 

barna leszek, látod?! 

Ha a fiúk a ház előtt labdáznak, kergetőznek, s szaladtukban megkapaszkodnak a fiatal fa 

gyenge törzsében, Borika rájuk szól: 

- Ne bántsátok a kis fát, nem szabad rángatni. 

A kis fa és Borika együtt növekedett. De Borika gyorsabban nőtt. Egy szép napon már elment 

egyedül a boltba... Óvatosan fogta a tejeskannát, és csak a fejével bólintott a kis fának, amikor 

elment mellette: 

- Most nem tudok integetni, kis fácskám, mert kilötyög a tej! 

Édesanya büszkén fogadta: 

- Mit szólt a tejes néni, Borikám? 

- Azt mondta, hogy: tessék kisasszony, egy liter tej - nevetett Borika. - Pénzt is kaptam ám 

vissza, itt van a zsebemben! 

Azontúl Borika minden nap elmehetett a kannával a boltba, és egyedül vásárolta meg a tejet. 

Édesanya nagyon meg volt elégedve. De egy napon megcsóválta a fejét. Ejnye! Itt valami 

nincsen rendben. A tej napról napra keveseb lesz. 

- Kislányom - mondta Borikának -, gyere, visszamegyünk együtt a tejes nénihez. Hiszen ez 

még egy fél liter sincs! Alig van félig a kanna! 

Borika nagyon piros lett, és lehajtotta a fejét. 

- Talán megittad, Borikám? - kérdezte édesanya. 

- Nem... én nem...- szepegett Borika. - Édesanya... ne haragudj!... - és elkezdett keservesen 

sírni. 

- Miért ne haragudjak? Ne sírj, hanem mondd el szépen, hogy mi történt? 

- Édesanya... a kis fa... az én kis fám! Az eső olyan ritkán esik... és szegényke folyton csak 

vizet igyék?! Biztosan éhes is... ráöntöttem a tjecskéből... hogy hamarabb nagyra nőjön! 

Édesanya elnevette magát. 

- Ó, te kis csacsi! Fák nem isznak tejet! Hát nem tudod, hogy a fa, mint a többi növény, a 

földből szív magának táplálékot a gyökereivel? Az az ő eledele! De abban igazad van, hogy 

sok-sok víz kell neki. gyere, töröld meg a szemedet, elmegyünk valahová. 

Elmentek, és vettek egy szép kis locsolókannát. Olyan zöld színe volt, mint a friss 

faleveleknek. 

- Ez a tiéd, Borikám - mondta édesanya. - Ezentúl te fogod meglocsolni a kis fát. De a tejet 

békén hagyd ám! Azt mi isszuk meg 

Úgy is lett. Édesanya esténként kirakta a kék bögrét, és teleöntötte tejjel: 

- Ez a tiéd, Borikám! - mondta. 



Utána elővette a zöld kannát, és megtöltötte vízzel: 

- Ez meg a kis fáé! Össze ne téveszd! 

Ezen Borika nagyot nevetett, és mintha a kis fa levelei közül is susogó kuncogás hallatszott 

volna. Azután mindenki megitta a magáét és aludni tértek. 

 

 

Anyanyelvi játékok: 

 
Fejezd be a gondolatom!  

 

 Csütörtök után jön a péntek, július után…  

 Szerda előtt van a kedd, szeptember után…  

 Az embernek háza van, a madárnak…  

 Ősszel érik a …  

 Ősszel lehullnak a fákról a…  

 A pohárból vízet ….  

 Télen gyakran hull a…  

 A háziállatok közé tartozik…  

 Erdőben él a…  

 Télen általában van rajtam…  

 A csapból folyik a…  

 Minden gyerek óvoda után megy…  

 A nyár után jön az…  

 Ma kedd van, holnap lesz…  

 Reggel az ablakon besüt a…  

 Este kinézek az ablakon és világít a…  



 Nekem a keresztnevem…  

 Az én vezetéknevem… 

 

 Az anyu anyukája az én…  

 A nagypapám az apu…  

 A húgom az nálam…  

 A bátyámnak én a...  

 A szagokat érzem az...  

 Az ízeket érzem a...  

 

Beszédpercepciós feladatok:  

Hol hallod a S betűt elől középen hátul  

 Seprű  

 Utas  

 Vasas  

 Kakas  

 Kosár  

 Mosás  

 Sás  

 Sapka  

 Bors  

 Sors  

 

Egyforma- nem egyforma  

 örül – örül  

 eke – ege  

 kötet - köttet 

 pereg – pereg  

 szól – szór 

 ág – fád  

 rétes – rémes  

 hite – hitte  

 kor – kor  



 lóg – lóg  

 

Ének-zene: 

Szeretném, ha továbbra is sokat énekelnétek otthon, ezért bemásolom az előző heti dalokat is, 

hogy ismétlés képen megtudjátok hallgatni és küldök újakat is:  

 

A Föld dala: 

https://youtu.be/docek8I7bGw 

Jön a kocsi most érkeztünk 

https://www.youtube.com/watch?v=Ng8GWfoMtt8&list=PLEaqOPewtKwRx54NJOpldD57WSgUbijgq

&index=22 

Árkot ugrott a szúnyog 

https://www.youtube.com/watch?v=elcCBw_mMm0 

Zöld erdőben, zöld mezőben 

Erdő szélén házikó 

https://www.youtube.com/watch?v=NFzK6so1-As 

Hol jártál báránykám? 

https://www.youtube.com/watch?v=eY4hzygzm1s 

Hová mégy te kis nyulacska 

https://www.youtube.com/watch?v=GsQaZQc5hto 

Nyuszi ül a fűben 

Nyuszi Gyuszi fekszik árokban 

https://www.youtube.com/watch?v=7lyfJ_0t7Bw 

Eresz alól fecskefia  

https://www.youtube.com/watch?v=_30AOH8AoKc 

Kémény tetején kelepel a gólya 

https://www.youtube.com/watch?v=GlAN3u0Ik-M 

Lepke, lepke, szállj a tenyeremre 

Lepke te kedves 

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

Én kis kertet 

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

Komáromi kisleány 

https://www.youtube.com/watch?v=qOIZewG8JZ8 

Csepp, csepp, csepereg 

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

qs&list=PLtwN9XWQzMmOerJ4beVlXfGECan7hzo5o 

Ki kopog, mi kopog 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fdocek8I7bGw%3Ffbclid%3DIwAR2B36ujmvST8OSJPAMDTAN4R92i-f5igwLNdw836qxVgSxkJrFzG_h7XWo&h=AT3MA07p0vFXEn1HarQOUykU45eTYomK2S9mTFI_UPRXWFlhjNTdr5Ug4rxjuPOfe---jPAMhXHgqNcSs7v2pBmcJ4Mg_zPiwXfbuXu3Egv7dvfTAxm8IZ7NVKfvzMOklQY-LcaSXRvoeLDy_bLrvAqIAzZZ2_4WFw
https://www.youtube.com/watch?v=Ng8GWfoMtt8&list=PLEaqOPewtKwRx54NJOpldD57WSgUbijgq&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=Ng8GWfoMtt8&list=PLEaqOPewtKwRx54NJOpldD57WSgUbijgq&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=elcCBw_mMm0
https://www.youtube.com/watch?v=NFzK6so1-As
https://www.youtube.com/watch?v=eY4hzygzm1s
https://www.youtube.com/watch?v=GsQaZQc5hto
https://www.youtube.com/watch?v=7lyfJ_0t7Bw
https://www.youtube.com/watch?v=_30AOH8AoKc
https://www.youtube.com/watch?v=GlAN3u0Ik-M
https://www.youtube.com/watch?v=ETiWJBSbARc
https://www.youtube.com/watch?v=lkrgKmftKdw
https://www.youtube.com/watch?v=qOIZewG8JZ8
https://www.youtube.com/watch?v=KnDDUOPX-qs&list=PLtwN9XWQzMmOerJ4beVlXfGECan7hzo5o
https://www.youtube.com/watch?v=KnDDUOPX-qs&list=PLtwN9XWQzMmOerJ4beVlXfGECan7hzo5o


https://www.youtube.com/watch?v=1XNUWCMc5Og 

https://www.youtube.com/watch?v=GlAN3u0Ik-M  

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

Tavaszi szél vizet áraszt  

https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU 

Fehérvári kapitány 

https://www.youtube.com/watch?v=EIoewsQ9_uE 

Án, tán tilitom 

https://www.youtube.com/watch?v=lx3_rcoAMvw 

 

 

Rajzolás, festés, mintázás: 

Kavicsfestés, LAND ART mandalák készítése (a zárt csoportba küldök képeket, 

ötleteket) 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1XNUWCMc5Og
https://www.youtube.com/watch?v=GlAN3u0Ik-M
https://www.youtube.com/watch?v=ORBtOXIvOhk
https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU
https://www.youtube.com/watch?v=EIoewsQ9_uE
https://www.youtube.com/watch?v=lx3_rcoAMvw


 

 

 

 



 

 

 



 

 

Só-liszt gyurma: 

 

 

 



Földgömb, térkép készítés kézlenyomattal: 

  

 

 

Mindennapos torna:  

Kis tornászok vagyunk mi, (csípőre tett kézzel jobbra-balra forgatni a vállunkat) 

szépen tudunk tornázni, 

jobbra és balra hajolunk, (csípőre tett kézzel jobbra, majd balra hajolunk) 

és utána ugrálunk. (ugrálunk ritmusra) 

 

Ujjainkat mozgatjuk, (előre nyújtott karral mozgatjuk az ujjainkat) 

karjainkat forgatjuk, (karkörzés előre) 

előre-hátra hajolunk, (csípőre tett kézzel előre, majd hátra hajolunk) 

és a végén tapsolunk. (tapsolunk ritmusra) 

 

Lassan forog a kerék, (karkörzés lassan) 

mert a vize nem elég. 

Gyorsan forog a kerék, (karkörzés gyorsan) 

mert a vize már elég. 

 

Ilyen kicsi a törpe: 

guggoljunk le a földre! (leguggolunk) 

Ilyen nagy az óriás: 

nyújtózkodjunk kis pajtás! (felállunk, fölfelé nyújtózkodunk) 

 

Ilyen nagy az óriás, (állva, felfelé nyújtózkodunk) 

Ágaskodjunk kis pajtás. 

Ilyen kicsi a törpe, (leguggolunk) 

Guggoljunk le a földre. 

Mérleg vagyok, billegek, (terpeszben oldalra kinyújtjuk a karokat és billegünk balra-jobbra) 

Két kezembe súlyt teszek. 

Óra vagyok, ketyegek, (magunk előtt a két mutatóujjunkat felváltva felfelé emelgetjük) 

Óvodába sietek. (ritmusra topogunk) 

 



Fújja a szél a fákat, (fölfelé nyújtott kezeket balra-jobbra lengetjük) 

letöri az ágat, reccs! (reccs-nél lecsapunk) 

Így ketyeg az óra… 

előre a lábad, utána hátra… 


