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Szépítsd a Földet a környezetedben! 

2020. 04. 14-2020. 04. 24-ig 

Hétfő 

Kedves Málnások! 

  

E rendhagyó Húsvét után, belefogunk egy új projektbe! 

A kérdés, rájöttök-e, mivel is fogunk foglalkozni az elkövetkezendő két hétben! 

Segítségül küldünk egy verses mesét - aminek hallgatható változatának linkjét bemásoltuk – 

és egy mesét! 

A válaszokat, tippeket kedd éjfélig várjuk! Az éjféllel természetesen vicceltünk – olyankor Ti 

már régen alszotok -, szerda reggel 08:00 óráig, a következő levél kiküldéséig várjuk! 

Most pedig, ha készen álltok, figyeljetek csak! Helyezzétek magatokat kényelembe, és 

hegyezzétek mesehallgató füleiteket! 

 

 

 

Az első mese: 

 

A répamese: 

  

Az apóka ültetett egy répát, és így biztatgatta: - Nőj, nőj, répa, növekedjél, gyökérke, jó 

édesre, szép kövérre, óriási nagyra! Meg is nőtt a répa, jó édes lett, szép kövér lett, óriási nagy 

lett. Ment az apóka, hogy kihúzza. Húzta-húzta, tépte-cibálta, ráncigálta, de hiába – nem 

mozdult a répa. Hívta az apóka az anyókát. 

Anyóka húzta apókát, apóka húzta a répát - húzták-húzták, ráncigálták, de hiába – nem 

mozdult a répa. Hívta az anyóka az unokáját. Unoka húzta anyókát, anyóka húzta apókát, 

apóka húzta a répát - húzták-húzták, ráncigálták, de hiába – nem mozdult a répa. Hívta az 

unoka a kutyát, Bogárkát. Bogárka húzta unokát, unoka húzta anyókát, anyóka húzta apókát, 

apóka húzta a répát - húzták-húzták, ráncigálták, de hiába nem mozdult a répa. Hívta Bogárka 

a tarka macskát.  

Macska húzta Bogárkát, Bogárka húzta unokát, unoka húzta anyókát, anyóka húzta apókát, 

apóka húzta a répát - húzták-húzták, ráncigálták, de hiába – nem mozdult a répa. Hívta a 



macska az egérkét. Egérke húzta a macskát, macska húzta Bogárkát, Bogárka húzta unokát, 

unoka húzta anyókát, anyóka húzta apókát, apóka húzta a répát - húzták-húzták, hót rántottak 

rajta – erre aztán engedett a répa, kifordult a földből. 

  

Répamese (vers) Szabó Gyula előadásában 

https://www.youtube.com/watch?v=rbNO0ckCvBA 

  

És a második: 

Christl Vogl: A magocska 

  

Ébred a természet, beköszönt a tavasz. Történetünk főszereplője, egy apró magocska is most 

kukucskál ki a puha, meleg anyaföldből. De vajon ki ő? Olyan sokáig aludt, hogy még ezt is 

elfelejtette? Hogyan találja meg önmagát? A tavasz, a megújulás a te életedbe is változásokat 

hozhat, de ne feledd Természetanya szavait: "Még ha száz évig is alszol, akkor is tudod, hogy 

ki vagy, csak higgy magadban!" 

Milyen sokáig aludtam! De jó is volt az anyaföldben, a finom, meleg, puha kuckómban. 

Vajon mennyi ideig szunyókáltam? – morfondírozott a kis magocska, amint kikukucskált a 

rögök közül. 

- Nem tudod, kedves bogárka? 

- Honnan tudnám? – zümmögött a kövér bogár és hat lábán tovazötyögött. 

- A pillangó biztosan tudja – gondolta a magocska és a gyönyörű pillangó után kiáltott. – Meg 

tudnád mondani, hogy mennyi ideig aludtam az anyaföldben? 

A pillangó kacagva válaszolt: 

- Talán egy napig, talán egy évig, de meglehet, hogy tíz évig, ki tudja? De miért érdekel? csak 

az számít, hogy tudod ki vagy. 

- Hogy érted, hogy tudom ki, vagyok? – kérdezte tágra nyílt szemmel a magocska. 

- Biztosan tudod, hogy kicsoda vagy, nem igaz? Mindenki tudja, hogy kicsoda. Vagy talán 

nem? Én például pillangó vagyok, a nappali pávaszem. Azt látom, hogy te még kis mag vagy. 

De hogy miféle mag, azt neked kell tudnod – okította komoly képpel a pillangó. 

- Ez borzasztó! Én nem tudom, hogy milyen mag vagyok! Bizonyára túl sokáig aludtam, azért 

felejtettem el – felelte a magocska. 

- Az bizony nagy baj. Kérdezd meg a napot, ő biztosan tudja, hogy ki vagy! Ő már annyi 

virágmagot kicsalogatott a földből, hogy biztosan felismer téged is – tanácsolta a pillangó, 

azzal tovalibbent. 

Amikor a napsugár megérintette a magocskát, ő tudakolni kezdte tőle, hogy felismeri-e. Ám a 

napsugár tétován azt javasolta, hogy kérdezze meg a Természetanyát. 

- Természetanya ismer minden magot, akármilyen kicsi legyen is az. 

- És hol találom Természetanyát? – érdeklődött a magocska. 

- Mindenütt! – így a napsugár. 

A magocska kiáltozni kezdett: 

https://www.youtube.com/watch?v=rbNO0ckCvBA


- Természetanya! Természetanya! Gyere elő, légy szíves! Kérdezni szeretnék tőled valamit. 

Hirtelen a levelekből és a fákból, a virágokból és a földből, a levegőből és a vízből előbukkant 

egy gyönyörű tündér. Lágy kézzel, szelíd mosollyal emelte magához a kis magocskát: 

- Mi a baj, kedves kis magocska? Miért szólítottál? 

A magocska csak suttogva mert megszólalni: 

- Túl sokáig aludtam, emiatt nem tudom, hogy ki vagyok. 

Természetanya nevetve válaszolta: 

- Még ha száz évig is alszol a földben, akkor is tudod, hogy ki vagy. Csak higgy magadban! 

Most pedig siess, dugd a lábadat a földbe, hogy gyökeret ereszthess, és majd meglátod, 

milyen szép árvácska lesz belőled! 

A magocska boldogan hálálkodott a tündérnek, és amikor az eltűnt, önbizalommal telve 

befészkelte magát egy nagy páfrány mellé, hiszen már tudta, hogy csodaszép árvácska lesz 

belőle. 

Ezentúl ő nógatta a többi magocskát, melyek hosszú ideje aludtak, hogy bizony ideje 

felébredni. 

  

Jöhetnek a tippek! 

PPÖ, A HÁRMAS 

 

 

Kedves Málnások! 

 

Köszönjük, a jobbnál, jobb ötleteket, Tippeket!  

Mindenkinek igaza volt, aki arra voksolt, hogy az elkövetkezendő időben a Föld szebbé 

tételével (mint pl.: az ültetéssel) fogunk foglalkozni, mivel április 22-én van a Föld napja.  

A Föld ünnepén kívül még két születésnaposunk lesz ebben a hónapban. 

Április 20-án Sebinek, 25-én pedig Nórinak lesz a születésnapja! Kérjük, ugyan úgy, 

mint az előző hetekben rajzoljatok és kívánjatok Nekik valami szépet! 

 

Kezdjük a találós kérdésekkel: 

• Se nem mészkő, se nem márvány, tüzet okád, mint a sárkány. Pöfékelő öreg pipás, 
hamuszóró hegyóriás. Mi az? (Vulkán)  

• Gerince van, mégsem él, mindig fúj rajta a szél. Lába is van, mégsem jár, sapkadísze 
fellegvár. Mi az? (Hegy) 

• Gömbölyű, de nem labda, piros héjú, nem alma. Mi az? (Paradicsom) 



• Koronás, de nem király, még csak nem is hercegnő. Törzse vastag, ága sok, évek alatt 
nagyra nő. (fa) 

• Aranyalma csillog-villog, ha ránézek, megvakulok. (A Nap) 
• Szegényt és gazdagot egyformán melegít. (Nap) 
• Ki tud mindennap lába nélkül felkelni? (Nap) 
• Mi az, ami nélkül senki nem tud élni? (levegő) 
• Lába nincs, mégis sebesen fut (szél) 
• Ha sok van, veszély, ha kevés van baj. Ha nincs belőle, elpusztulsz.(víz) 
• Egyszer locsog, máskor csobog, te vödörben hordod.(víz) 
• Nem láthatod, nem foghatod, nem eheted, nem ihatod, még sem tudnál nála nélkül 

élni. (levegő) 

 

 

 

 

 

Vers - Mondóka - ének: 

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. 

Itt meghallgathatod szavalva: 

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

Itt meghallgathatod énekelve: 

https://www.youtube.com/watch?v=BRmIweQP8Hw 

 

Mentovics Éva: Dal a kikeletről c. vers 

Megzenésített változatát itt hallgathatod és nézheted meg: 

https://www.youtube.com/watch?v=pbn_z1FCKiM&list=PLxo2w8TKj4zLME77TbaHLDRzT-

https://www.youtube.com/watch?v=WldfNRUcfUQ
https://www.youtube.com/watch?v=BRmIweQP8Hw
https://www.youtube.com/watch?v=pbn_z1FCKiM&list=PLxo2w8TKj4zLME77TbaHLDRzT-itkAJu6&index=4


itkAJu6&index=4 

 

 

 

Ezt a kis mondókát mondhatod akkor, amikor elültetsz egy kis magocskát, a búzamag helyett olyan 

magot mondhatsz, amit éppen elültetsz: 

Mag, mag, búzamag, benne aluszik a Nap.  

Mag, mag, búzamag, nőjél, nőjél hamarabb! 

Én kis kertet kerteltem 

itt meg is hallgathatod: 

https://www.youtube.com/watch?v=1WAtnFgzP4s 

Két szál Pünkösdrózsa 

Itt meg is hallgathatod: 

https://www.youtube.com/watch?v=SNhMjZ4muwg 

Itt is meghallgathatod, és válaszolhatsz a közönséggel énekelve: 

https://www.youtube.com/watch?v=UiClHIT9yyw 

 

Beültettem kis kertemet: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pbn_z1FCKiM&list=PLxo2w8TKj4zLME77TbaHLDRzT-itkAJu6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=1WAtnFgzP4s
https://www.youtube.com/watch?v=SNhMjZ4muwg
https://www.youtube.com/watch?v=UiClHIT9yyw


Itt meg is hallgathatod: 

https://www.youtube.com/watch?v=lT6AMWAWr-k 

 

Zenehallgatás: 

Halász Judit: A mi kertünk 

https://www.youtube.com/watch?v=5QBMCpAnZPM 

Gryllus: Piros, sárga kék (Rózsa, Tulipán, Harangvirág) 

Itt meg is nézheted , hallgathatod: 

https://www.youtube.com/watch?v=yeq2e0zZ0FU 

Kis kece lányom: 

Itt meg is nézheted, hallgathatod: 

https://www.youtube.com/watch?v=HQYfinueO88 

Bodzavirágból, bodzavirágból 

Itt meghallgathatod, milyen, ha egy gyerekkórus énekli - az Oscar-díjas magyar rövidfilmben, a 

Mindenkiben szereplő – Bakáts Téri Általános Iskola kórusa: 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1B260of5o 

Kézműves feladatok esetében a következőkre gondoltunk: 

Alkoss abból, amit a természetben, a földön találsz: 

 

Készíts kertet egy dobozba! Használhatod bábozáshoz paravánnak, háttérnek: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lT6AMWAWr-k
https://www.youtube.com/watch?v=5QBMCpAnZPM
https://www.youtube.com/watch?v=yeq2e0zZ0FU
https://www.youtube.com/watch?v=HQYfinueO88
https://www.youtube.com/watch?v=MI1B260of5o


 Kicsi papírgalacsinokkal díszítsétek ki a tulipánt! 

Játék: 

Csatolunk nektek ismét egy nagy kedvencet! Egy nyomtatható társasjátékot, amit az 

óvodában is sokat szoktunk játszani! (Dubble) 

 

Kőkereső: Szaladj ki az udvarra, ha netán nem lenne otthon dugi köved, hozz be egy párat, rajzold 
körbe, majd rakd bele a köveket egy tálba, és keresd meg a lapon, melyiknek hol volt a helye! 

 

 

Kneipp taposó házilag: Láttuk, hogy a kincses dobozba egy páran gyűjtöttetek köveket! Hát most elő 

vele! Jó sokat kéne egy dobozba, gödörbe hordani! Persze csak olyat, ami gömbölyű és nem szúrja 

meg a lábad! Ha ez meg van, le a csukát, és indul a talp masszázs! 



 
 

 

Célba dobás: 

 
 

Kísérlet – Környező világ: 

Nyíló papírvirág kísérlet: 

http://legjobbotthon.blogspot.com/2017/01/nyilo-virag-kiserlet.html 

Azt javasoljuk, hogy a kis virágsablont fehér papírra nyomtassátok, és Te színezd ki a saját 

csodavirágodat! 

 

Zöldség hajtatás: 

Próbálkozzatok, kíváncsiak vagyunk, milyen zöldségek hajtanak ki Nálatok! 

A kép segíthet, de, ha kérdésetek van, írjatok! 

http://legjobbotthon.blogspot.com/2017/01/nyilo-virag-kiserlet.html


 

3 jó tanács: 

− A zöldségeket félárnyékba tegyétek, ne tűző napra, mert akkor kiégnek. 

− Várjatok türelemmel, lehet, hogy csak egy hét múlva láttok eredményt! 

− Ne dobjátok ki a hajtást, hisz a legtöbbjük felhasználható a konyhában! 

 

földbe ültetés: 

https://hu.pinterest.com/pin/617837642613287830/?e_t=1c2724eea9924211af7db522c9b692a7&u

tm_source=31&utm_medium=2034&utm_campaign=msgpin&utm_content=617837642613287830&

utm_term=2 

 

Egyéb ültetős  tippek és trükkök: 

https://hu.pinterest.com/pin/682295412284267658/?e_t=5fa9441adca542309b1612404bae3e31&u

tm_source=31&utm_medium=2034&utm_campaign=msgpin&utm_content=682295412284267658&

utm_term=3 

 

Mozi: 
Albert mondja a természet jobban tudja: A Föld élő 4 

(18:25-ig nézzétek, utána félelmetes lehet) 

https://www.youtube.com/watch?v=AZLpME98CxY 

 

Még egy kis mese válogatás: 

Égből pottyant mesék: A virágot lépő királylány  

https://www.youtube.com/watch?v=5RFd2ii-

oGg&list=PLW5sRXYaqLJeYOe9BN0lxyf5zrOFWnMnu&index=2 

https://hu.pinterest.com/pin/617837642613287830/?e_t=1c2724eea9924211af7db522c9b692a7&utm_source=31&utm_medium=2034&utm_campaign=msgpin&utm_content=617837642613287830&utm_term=2
https://hu.pinterest.com/pin/617837642613287830/?e_t=1c2724eea9924211af7db522c9b692a7&utm_source=31&utm_medium=2034&utm_campaign=msgpin&utm_content=617837642613287830&utm_term=2
https://hu.pinterest.com/pin/617837642613287830/?e_t=1c2724eea9924211af7db522c9b692a7&utm_source=31&utm_medium=2034&utm_campaign=msgpin&utm_content=617837642613287830&utm_term=2
https://hu.pinterest.com/pin/682295412284267658/?e_t=5fa9441adca542309b1612404bae3e31&utm_source=31&utm_medium=2034&utm_campaign=msgpin&utm_content=682295412284267658&utm_term=3
https://hu.pinterest.com/pin/682295412284267658/?e_t=5fa9441adca542309b1612404bae3e31&utm_source=31&utm_medium=2034&utm_campaign=msgpin&utm_content=682295412284267658&utm_term=3
https://hu.pinterest.com/pin/682295412284267658/?e_t=5fa9441adca542309b1612404bae3e31&utm_source=31&utm_medium=2034&utm_campaign=msgpin&utm_content=682295412284267658&utm_term=3
https://www.youtube.com/watch?v=AZLpME98CxY
https://www.youtube.com/watch?v=5RFd2ii-oGg&list=PLW5sRXYaqLJeYOe9BN0lxyf5zrOFWnMnu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5RFd2ii-oGg&list=PLW5sRXYaqLJeYOe9BN0lxyf5zrOFWnMnu&index=2


Égből pottyant mesék: A kapzsi Földesúr  

https://www.youtube.com/watch?v=VL56CHI1EF0&list=PLW5sRXYaqLJeYOe9BN0lxyf5zrOFWnMnu&

index=5 

 

Matematikai feladványokat, folyamatábrákat, írás előkészítő 

feladatokat a csatolmányban található feladatlapok között találhattok.  

Bárki úgy érzi, szüksége van még valamilyen típusú ötletre, írjon bátran! 

 

Várjuk a szülinaposoknak a rajzokat, és egy-egy alkotásról, azért ha tudtok, kérjük küldjetek 

egy fotót! Köszönjük! 

 

Jó alkotást kívánunk MINDENKINEK az elkövetkezendő két hétre! 

PPÖ! A HÁRMAS 

 

Ui.: Ha készítettetek fotót a múlt héten a festett tojásokról, vagy az ünnepi asztalról, dekorációról azt 

még szívesen fogadjuk! Beniékét láttuk, jöhet még! Szeretnénk gyönyörködni! 

Dia néninél:  

https://www.youtube.com/watch?v=VL56CHI1EF0&list=PLW5sRXYaqLJeYOe9BN0lxyf5zrOFWnMnu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=VL56CHI1EF0&list=PLW5sRXYaqLJeYOe9BN0lxyf5zrOFWnMnu&index=5

