
                           TAVASZ – Föld napja  április 22. 

 

A tavasz a legszebb évszak. Ilyenkor a természet újjászületik, életre kel. 

A kertekben rügyeznek a fák, virágoznak a tavaszi virágok, és csodálatos látványt nyújtanak. A 

madarak is egyre többen vannak, és egyre hangosabban csiripelnek. 

A virágok is megérzik a nap melegét és fényét, s kibújnak a földből, amely eddig a védelmet nyújtotta 

számukra. A fák, bokrok rügyei megduzzadnak, napról napra megfigyelve látjuk, ahogy lassan 

kibomlanak. Látunk már virágzó faágakat is. Megjelennek az első kis élőlények: katicabogarak, pókok, 

hangyák, gyakran hallunk madárcsicsergést. Sétáljatok, kiránduljatok sokat a természetben, engedd, 

hogy megtapasztaljon mindent a maga valóságában: másszon fára, hemperegjen a fűben, dobáljon 

kavicsot a vízbe, vizsgálja meg a hangyákat a fatörzsön, reptessen az ujján katicát! Mindezek közben 

tanítsd meg arra is, hogy ne bántsa a kis élőlényeket, ne tépjen le minden virágot, ne tördelje a fák 

ágait! 

A kora tavaszi napfény és a természet szeretete sokakat az erdőbe csalogat, ugyanakkor mások és 

saját magunk védelme érdekében nem árt a fokozott óvatosság. 

Ha az idő megengedi legyetek sokat a szabad levegőn, engedd, hogy gyermeked besegítsen a 

virágültetésbe, virágmagok vetésébe, gyomlálásba, lemetszett ágak elhordásában. Nagyon jó, ha van 

saját kisméretű kerti szerszáma, mert azzal ő is tud igazából “dolgozni”. Ebben az életkorban nagyon 

lelkesen segítenek a gyerekek. 

 

Legyen a gyerekeknek saját kiskertje, ez lehet egy cserép, vagy virág láda, amibe ő választhat virágot, 

segít az ültetésben, gondozásban. Figyeljétek meg együtt a virág felépítését (gyökér, szár, levelek, 

virágzat stb.), fejlődését. 

 

 

Készíthettek együtt mese kertet, ahol manók, tündérek vagy egy kedvenc játékfigura lakik. A 

gyerekek ezt nagyon szeretik és nem is kell hozzá sok minden, láda, kis virágföld, egy-két növény, 



kavics, fakéreg és a képzelet szárnyán máris indulhat a játék. (Mindig nagy sikere van, mert játszani is 

lehet vele). 

Terepasztal újra hasznosított anyagokból: 

 

Eszközök: - különböző méretű dobozok a házikóknak 

                   -Wc papír guriga bokrok és a fák törzsének 

                   - karton papír 

                   - olló, színesceruza, festék, zsírkréta 

 

Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje 
A napos, déli domboldalon már kinyitotta sok sárga ernyőjét a som, amikor Mókus Bence bácsi egy 

szép napon az odúablakon kinézett... 

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

barka bolyhosodott, mint megannyi icipici nyuszi farka! 

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

madarak. 

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

barátságosabb legyen az odunk tája! 

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

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

erre járnak! 

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

lenyelni a finom reggelit. 

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

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

hogy fél-e a kislánya a sötétben. 

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


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

lemászott a nagy fa derekáról. Szaladtak ki a napra, keresték, hol van egy jó földdarabka, hogy 

kiskertnek felássák. 

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

- Meglátjuk, kié lesz a legszebb! 

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

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

- Itt meg a tiéd, nézd, Balázska! 

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

elkészüljön estig. 

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

bükkfa árnyékában pihent egy keveset. Lám, nem is hitte volna, hogy egy kertésznek ilyen sok a 

dolga! 

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

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

a puha földbe vagy egy tucatot. 

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

- Mikor lesz abból még virág?! 

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

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

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

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

Máris szaladt, ahogy csöpp lába bírta: 

- Apu! Hol a talicska? 

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

szépen körül ásta, és gyökerestül kiemelte, úgy rakta fel a talicskára. 

A nagy munkát hümmögve nézte Péter. 

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

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

És homlokára koppintott vidáman: 

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

kell tenni! 

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

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

aztán a sárga mezei tyúktaréj is belekerült a kosárba. Vitte a sok virágot, remegő rezedát nagy 

diadalmasan a napos réten át. 



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

egy hosszú pálcikát. Kiskertje földjét azzal mind kifúrta, s a virágokat sorba beledugta. Virult a kert 

egy pillantás alatt! 

A fél erdő összeszaladt, és Panni összecsapta kis kezét: 

- De szép! Peti, ezt hogy csináltad? 

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

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

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

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

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

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

- Kisfiam, majd holnap! 

- Holnap? 

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

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

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

de mindhiába, mert hervadtan feküdt a kert minden virága. 

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

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

virágaimat lekaszálta menten! 

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

szólalt Bence bácsi: 

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

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

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

figyelte, hogy mi is történt? De Peti szépen letörölte könnyét, és irulva-pirulva, de zokszó nélkül újra 

munkához látott. Most már magot rakott a puha földbe, nem letördelt virágot... 

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

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

 

 

Zelk Zoltán: Tavaszi dal   —   vers 

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! 

 

Ezen a héten ünnepeljük a Föld Napját április 22.-én. 

 

Szerintem a gyerekek eredendően szoros kapcsolatban állnak a természettel, nagyon jól érzik 

magukat a szabadban, jóban vannak a sokféle élőlénnyel – figyelgetik a növényeket, szívesen 

simogatják, etetik az állatokat. Elsősorban a felnőttek figyelmét kell felhívni, hogy képesek legyenek 

újra észre venni azt a sok-sok csodát, ami körül vesz minket. 

 

Berta Kati: A Föld meséje (részlet) 

 

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, simogatják, 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!” 

 

Igazi gömb formájú bolygót készíthettek: 

eszközök: - Lufi 

- szalvéta vagy tapéta ragasztó 

- újságpapír 

- festék ( tempera, akril festék) 

 

A lufit sablonnak fogjuk használni ennél a technikánál. A lufit méretre fújjuk, amikor ezzel 

megvagyunk, jöhet maga a papírmasézás. A csíkokra vágott/tépett újságpapírt ezután egyesével 

felrétegezzük a lufira. Én először vízbe mártom a csíkot, felsimítom a lufira, majd átkenem 

ragasztóval (ez lehet szalvétaragasztó vagy tapétaragasztó is, ami akad otthon, nekem mindkettő 

bevált). Szépen körbe haladunk több (3-4) rétegben is a lufin, majd száradni hagyjuk (akár egy nap is 

lehet, legyünk türelmesek). Száradás után tetszés szerint festhetjük. 

 

 

 

Mozgás, ügyességi játékok: 

 

 

Labdázás: 

- párok egymásnak gurítják ill. dobják a labdát 

- falnak dobjuk a labdát, majd elkapjuk 

Lengő tenisz: 

          Köss faágra egy teniszlabdát, a gyerekek imádják ütögetni. 

Ugróiskola: aszfalt krétával rajzoljatok a járdára, kocsibeállóra, rossz idő esetén a szobában is 

elkészíthetjük csak egy kis szigetelőszalagra van szükség. 



 

Hintázás: 

           A hintázásnak rengeteg pozitív hatása van. Hintázás közben fejlődik az egyensúlyérzék, 

megnyugtat, remek testedzés, és még a kézügyességet is fejleszti. 

 

Pókfonal: Van fonal? Akkor feszítsétek ki a mászóka, a csúszda, a hintaágy vagy bármilyen más kerti 

bútorok közé, és már készen is van az akadálypálya. 

Feladat: át kell mászni székek alatt, asztal alatt, át kell kúszni egy-egy hol magasabban, hol 

alacsonyabban kifeszített madzag alatt, párnákból épített alagúton, vagy át kell kelni a patakba 

dobott köveken (megfelelően elhelyezett papírlapok vagy kendő! 

 

Vigyázzatok magatokra! 

   Éva néni 


