
TAVASZI ZSONGÁS! 

2020.03.30.-2020.04.03. 

Külső világ tevékeny megismerése: 

A napokban picit elbizonytalanodtam, amikor kinéztem az ablakon, hiszen újra fehérbe öltözött 

a táj, a gyerekek hógolyóztak, előkerült a szánkó. Azon gondolkoztam, hogy lehet ez, hiszen az 

oviban közösen álltunk ki és űztük el a telet, gyorsan írtam egy levelet a Tavasztündérnek, 

amelyben segítséget kértem, bízom benne, hogy a Tavasztündér segítségünkre siet, amint 

választ kapok a levelemre, azonnal megosztom Veletek. 

Az északi féltekén március 21. a csillagászati tavasz kezdete. Ezután hosszabbodnak a 

nappalok, a Nap egyre magasabban jár és a felmelegedő napsugarak ereje is egyre nagyobb. 

Ilyen kedvező hatásokra a környezetünk is megváltozik, felfrissül és megszépül. A virágok 

bontják szirmaikat a zöld fű között, üde színfolttá varázsolnak mindent, lassan kirügyeznek és 

virágba borulnak a gyümölcsfák.  A virágzó fák és bokrok között megjelennek és döngicsélnek 

a méhek, előbújnak az áttelelő bogara, rovarok, kibújnak az imágók, visszatérnek a költöző 

madaraink, megjelennek a békák és a pártkereső madarak is. A sok csoda és varázslat minket 

is kicsalogat a természetbe. Ilyenkor nagyon sok kérdés fogalmazódik meg a gyerekekben, 

segítsünk Nekik, meséljünk sokat a természet szépségeiről, idézzük fel az előző évek emlékeit 

is. 

Előző héten többen is jeleztétek, hogy elvégeztétek a csíráztatással kapcsolatos kísérletet, 

nagyon örülök és bízom benne, hogy nemsoká látni fogjátok az átváltozás folyamatát. 

 A hét során hasonló képpen járhattok el, ha virágot vagy zöldséget ültettek a teraszon, vagy a 

kiskertetekbe. Nagyon fontos, hogy folyamatoson gondozzátok, ez által megfigyelhetitek a 

zöldségek, virágok fejlődését, megbeszélhetitek a növények részeit, pl. melyik része terem a 

föld alatt, melyik részét lehet megenni stb. 

A gyerekek megismerkedhetnek a tavaszi kerti munkákkal, szerszámokkal, azok helyes 

használatával is. 

Játékok: 

1.Zöldség, gyümölcs válogatás: Tegyétek az asztalra azokat a zöldségeket és gyümölcsöket, 

ami otthon éppen megtalálható, majd kérjétek meg a gyerekeket, hogy számolják meg, mennyi 

van összesen, ezt követően válogassák szét pl: tulajdonság, szín, forma, méret szerint és 



számolják meg, hogy hány halmazt képeztek? Ezt követően takarjátok le a szemüket és egy 

kupacot takarjatok le, a gyerekeknek ki kell találni, hogy melyik zöldég/gyümölcs van a takaró 

alatt? 

Vagy: mindegyiket letakarjátok, a gyerekek egyet kiválasztanak a takaró alatt, tapintás alapján 

kell kitalálniuk, hogy mi az?  

Végül, közösen készítsetek gyümölcs vagy zöldség salátát! 

 

2.Virágárus játék: (Udvariassági formák gyakorlása) 

Szereplők: Virágárus, Vásárló, Vendéglátó.  

A gyerekek tetszés szerint virágokat rajzolnak, színeznek, majd kivágják és vázába helyezik. 

Ibolya, tulipán, hóvirág stb 

Ugyanannyi és ugyanolyan színű papírpénzt is készítenek hozzá, ugyanis, amikor eljátszuk, 

hogy vendégségbe megyünk és illik virágot vinni, akkor párosítás képpen, olyan színű pénzzel 

fizetünk a virágárusnak, amilyen színű virágot vásárlunk. 

 A nagycsoportosoknál az is fontos, hogy amikor átadják a virágot a vendéglátónak, el tudják 

mondani, hogy miért azt a virágot választották! A kis és középső csoportosoknak segítünk. 

Pl: Azért választottam a rózsaszín tulipánt, mert az a lányok kedvence!  

https://hu.pinterest.com/pin/417779302932994685/?nic_v1=1a1Dwc%2BaRmiIdSKQVDutOWVZ91Q

YwF%2BNWpfL8zhO7BcW1larkyWN6WUQr03AQfRBj0 

 

https://hu.pinterest.com/pin/340303315565649800/?nic_v1=1a3wRbIwkhGaHwHXEtg%2F3RAgXo7

PIRUWxTbee5dvFF%2BuvC5Bogpzrr6I2Y9pzf%2F4Mf 

 

Versek, mesék, anyanyelvi játékok: 

Szabó Lőrinc: Tavasz 

 

 „Mi az?” - kérdezte Vén Rigó.  

„Tavasz” - felelt a Nap.  

„Megjött?” - kérdezte Vén Rigó.  

„Meg ám!” - felelt a Nap. 

 

https://hu.pinterest.com/pin/417779302932994685/?nic_v1=1a1Dwc%2BaRmiIdSKQVDutOWVZ91QYwF%2BNWpfL8zhO7BcW1larkyWN6WUQr03AQfRBj0
https://hu.pinterest.com/pin/417779302932994685/?nic_v1=1a1Dwc%2BaRmiIdSKQVDutOWVZ91QYwF%2BNWpfL8zhO7BcW1larkyWN6WUQr03AQfRBj0
https://hu.pinterest.com/pin/340303315565649800/?nic_v1=1a3wRbIwkhGaHwHXEtg%2F3RAgXo7PIRUWxTbee5dvFF%2BuvC5Bogpzrr6I2Y9pzf%2F4Mf
https://hu.pinterest.com/pin/340303315565649800/?nic_v1=1a3wRbIwkhGaHwHXEtg%2F3RAgXo7PIRUWxTbee5dvFF%2BuvC5Bogpzrr6I2Y9pzf%2F4Mf


„Szeretsz?” - kérdezte Vén Rigó.  

„Szeretlek!” - szólt a Nap.  

„Akkor hát szép lesz a világ?”  

„Még szebb és boldogabb!” 

 

 

Zelk Zoltán: Tavaszi dal 

Egy, kettő, három, négy, 

kis őzike, hová mégy? 

Elég, hogyha tudom én: 

tavasz elé futok én! 

Egy, kettő, három, négy, 

te kis nyuszi, hová mégy? 

Se erdőbe, se rétre: 

a szép tavasz elébe! 

Egy, kettő, három, négy, 

te kis madár, vígan légy: 

olyan szép dalt daloljál, 

szebb legyen a tavasznál! 

 

Szabó Lőrinc: Nyitnikék 

https://www.youtube.com/watch?v=Bfq9NclSxMM 

Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske 

Piros dróton ült a fecske, 

piros dróton lila folt, 

mert a fecske lila volt. 

Ült a dróton egymagában, 

ibolyaszín kiskabátban, 

lila volt a háta, szárnya, 

földre hullott lila árnya, 

gyufa-vékony, lila lábon 

álldogált a piros ágon, 

lila volt a szeme csítja 

lila, mint a 

lila tinta. 

 

Április volt, jött az este, 

http://cms.sulinet.hu/get/d/38eee2af-9e2d-41de-b754-34fbe5fd73c5/1/7/b/Normal/m1ni-1672anim-normal.swf
http://cms.sulinet.hu/get/d/38eee2af-9e2d-41de-b754-34fbe5fd73c5/1/7/b/Normal/m1ni-1672anim-normal.swf
https://www.youtube.com/watch?v=Bfq9NclSxMM


meg sem mozdult az a fecske. 

Április volt, április, 

én hagytam ott végül is. 

Lila csőr, 

lila toll, 

most is ott ül valahol. 

Móra Ferenc: A nyughatatlan méhecske 

 

 

 Jékely Zoltán: A három pillangó 

Volt egyszer három pillangó: egy sárga, egy piros meg egy fehér. Vígan játszadoztak a 

verőfényes mezőn, virágról virágra szálldostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. 

De hirtelen beborult az ég.  Közeledett a vihar. 

- Repüljünk haza!- mondta a sárga pillangó, ijedten pergette a szárnyát. 

- Minél gyorsabban!- mondta a piros is, a fehér is, és elindultak gyors szárnyalással. 

Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megeredt s egyre vizesebb lett a szárnyuk. 

De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban és jobban szakadt. 

- Menjünk a sárga tulipánhoz!- mondta a sárga pillangó,- az majd bebocsát. 

És a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, könyörögni kezdtek neki: 

- Sárga tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől! 

 De a tulipán így felelt: 

- A sárgának szívesen kinyitom, de a pirosnak és a fehérnek nem. 

Erre a sárga így felelt a szívtelen tulipánnak; 

- Ha testvéreimet nem bocsátod be, inkább én is kint maradok! 

A tulipán csak ingatta a fejét, de a kelyhét nem nyitotta ki. Az pedig mind sűrűbben szakadt. 

- Menjünk a fehér tulipánhoz!- mondta a fehér pillangó. 

Ázva- fázva elvergődtek a tulipánhoz, s szépen kérlelni kezdték: 

- Kis tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől! 

De a tulipán így felelt: 

- A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem. 

Erre a fehér pillangó így felelt: 

- Ha testvérkéimet nem fogadod be, inkább én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, 

mintsemhogy elhagyjuk egymást. 

A szívtelen tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig már zuhogott. 

A pillangók szárnya már teljesen átázott. 

- Menjünk a piros tulipánhoz!- mondta a piros pillangó. A szakadó esőben elvergődtek a piros 

tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki:- Kis tuli nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az 

eső elől! 

De a szívtelen tulipán így felelt. 

- A pirosat szívesen beengedem, de a fehéret és sárgát nem. 

- Ha testvéreimet nem bocsátod be, inkább én is kint maradok!- mondta a piros pillangó is. 

Tovább vergődtek hárman csurom vizesen a szakadó esőben. Hímporuk már elázott, csápjuk 

kókadozott, szárnyuk össze- összetapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek- botlottak 



fűszálról- fűszálra és egy- egy lapulevél alatt húzták meg magukat. De a szél oda is 

besüvöltött és becsapott az eső. 

           Süss fel nap, süss fel nap, 

           Szárogasd meg szárnyamat, 

           Nyisd ki a virágokat!- könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű 

felhők mögül a pillangók esdeklő beszédét, és annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, 

meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy- kettőre megszárította. 

S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, mígcsak le nem nyugodott a nap. 

 

Anyanyelvi játékok: ellentétpárok, igaz –hamis állítások gyakorlása. 

 

Találós kérdések: 

Háló nélkül halászik,  

kéményeken tanyázik. 

Elköltözik, ha fázik. (gólya) 

 

Sárból rakott vár a házam,  

Reggel, délben, este látom. 

Gazdájának háta bársony 

Farka villa, hasa vászon. (fecske) 

 

Ének zene: 

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

dalokat is, hogy ismétlés képen megtudjátok hallgatni és küldök újakat is:  

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

Harkhttps://www.youtube.com/watch?v=GlAN3u0Ik-Mály kopogat 

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 

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
https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU
https://www.youtube.com/watch?v=EIoewsQ9_uE


Án, tán tilitom 

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

 

 

Rajzolás, festés, mintázás: 

 

Pillangó, gólya, fecske készítés 

Tavaszi virágok készítése vágással, ragasztással  

Méhecskék készítése 

 https://hu.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=g%C3%B3lya%20pap%C3%ADrb%C3%B3l&e

q=g%C3%B3lya&etslf=8630&term_meta[]=g%C3%B3lya%7Cautocomplete%7C3&term_meta[]=pap%

C3%ADrb%C3%B3l%7Cautocomplete%7C3&nic_v1=1axRTmQsPdZ95%2F2SkXYcwjlV6OEy5yh1FIN6U

XSdtcF0HAYIRxm%2FeZlO4LcpXqG82O 

 

https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=fecske%20pap%C3%ADrb%C3%B3l&rs=typed&term_meta[

]=fecske%7Ctyped&term_meta[]=pap%C3%ADrb%C3%B3l%7Ctyped 

  

  

 https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=pillang%C3%B3%20pap%C3%ADrb%C3%B3l&rs=typed&te

rm_meta[]=pillang%C3%B3%7Ctyped&term_meta[]=pap%C3%ADrb%C3%B3l%7Ctyped 
  

https://www.youtube.com/watch?v=lx3_rcoAMvw
https://hu.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=g%C3%B3lya%20pap%C3%ADrb%C3%B3l&eq=g%C3%B3lya&etslf=8630&term_meta%5b%5d=g%C3%B3lya%7Cautocomplete%7C3&term_meta%5b%5d=pap%C3%ADrb%C3%B3l%7Cautocomplete%7C3&nic_v1=1axRTmQsPdZ95%2F2SkXYcwjlV6OEy5yh1FIN6UXSdtcF0HAYIRxm%2FeZlO4LcpXqG82O
https://hu.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=g%C3%B3lya%20pap%C3%ADrb%C3%B3l&eq=g%C3%B3lya&etslf=8630&term_meta%5b%5d=g%C3%B3lya%7Cautocomplete%7C3&term_meta%5b%5d=pap%C3%ADrb%C3%B3l%7Cautocomplete%7C3&nic_v1=1axRTmQsPdZ95%2F2SkXYcwjlV6OEy5yh1FIN6UXSdtcF0HAYIRxm%2FeZlO4LcpXqG82O
https://hu.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=g%C3%B3lya%20pap%C3%ADrb%C3%B3l&eq=g%C3%B3lya&etslf=8630&term_meta%5b%5d=g%C3%B3lya%7Cautocomplete%7C3&term_meta%5b%5d=pap%C3%ADrb%C3%B3l%7Cautocomplete%7C3&nic_v1=1axRTmQsPdZ95%2F2SkXYcwjlV6OEy5yh1FIN6UXSdtcF0HAYIRxm%2FeZlO4LcpXqG82O
https://hu.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=g%C3%B3lya%20pap%C3%ADrb%C3%B3l&eq=g%C3%B3lya&etslf=8630&term_meta%5b%5d=g%C3%B3lya%7Cautocomplete%7C3&term_meta%5b%5d=pap%C3%ADrb%C3%B3l%7Cautocomplete%7C3&nic_v1=1axRTmQsPdZ95%2F2SkXYcwjlV6OEy5yh1FIN6UXSdtcF0HAYIRxm%2FeZlO4LcpXqG82O
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=fecske%20pap%C3%ADrb%C3%B3l&rs=typed&term_meta%5b%5d=fecske%7Ctyped&term_meta%5b%5d=pap%C3%ADrb%C3%B3l%7Ctyped
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=fecske%20pap%C3%ADrb%C3%B3l&rs=typed&term_meta%5b%5d=fecske%7Ctyped&term_meta%5b%5d=pap%C3%ADrb%C3%B3l%7Ctyped
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=pillang%C3%B3%20pap%C3%ADrb%C3%B3l&rs=typed&term_meta%5b%5d=pillang%C3%B3%7Ctyped&term_meta%5b%5d=pap%C3%ADrb%C3%B3l%7Ctyped
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=pillang%C3%B3%20pap%C3%ADrb%C3%B3l&rs=typed&term_meta%5b%5d=pillang%C3%B3%7Ctyped&term_meta%5b%5d=pap%C3%ADrb%C3%B3l%7Ctyped


  

  

 


