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Projekt címe: Természet csodái, természet éledése 

 

Drága kis Vackorok! 

A héten van a föld napja (április 22.) így az ünnepek elmúltával ismét a tavaszi 

munkálatok felé fordulunk, bekukkantunk a kertjeitekbe. Megfigyeljük a változó 

természet csodáit, tavaszi időjárást. 

Ültetünk közösen varázsbabot, ami a képzelet szárnyán elrepít a felhők feletti 

birodalomba az ÓRIÁSOK országába. 

Természet ébredése: 

Tavaszi munkálatok sora vár most rátok. Ültessetek Ti is 

szüleitekkel, testvéreitekkel, virág és zöldség magokat. 

Csíráztassunk babot közösen az egész csoporttal! 

Figyeljük meg hogyan növekszik a palántánk.  

 

 

Ismerkedjetek meg a kerti szerszámokkal. 

Mire van szükségünk az ültetéshez kertünk 

gondozásához, beszéljétek meg szüleitekkel ti 

miben tudtok segíteni. 

 

Tegyél egy üvegbe papírtörlő darabot, tedd bele a bab szemedet öntözd meg és 

figyelj!!  

 

 

 

 

 

 

Vajon kinek a babocskája nő a legmagasabbra, kié lesz az ,,Égig érő paszuly”? Ami a 

felhők fölé is nyúlik az ÓRIÁSOK birodalmába. Versenyezzünk együtt! 

Mérjetek, fényképezzetek és győzzön a legnagyobb babpalánta!  



Kipróbálhatjátok más-más zöldségeken is. Itt egy pár ötlet     : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álmodoztatok már arról, hogy egyszer időjárás jelentést tesztek? Figyeljük a héten közösen 

az időjárást, jelezzük fel az időjárás táblázatba, és jelentsük, hogyan alakult a napi időjárás. 

Mit is figyeljünk meg? Négy dolgot fogunk megfigyelni, de ehhez elő is kell készülni egy 

kicsit. Megfigyeljük az eget és a felhőket, megnézzük a csapadékot/esőt vagy hót, 

megfigyeljük a szelet, és azt is, hogy milyen a hőmérséklet. Kimegyünk az udvarra, vagy akár 

bentről az ablakodból is kinézhetsz és felnézünk az 

égre: süt a nap? Vannak felfők az égen? Eltakarják a 

felhők a napot, borult az idő? Esik az eső? Az első 

oszlopba ezt fogjuk naponta vezetni, vagy odarajzolod amit 

látsz, vagy pedig kivágod, kiszínezed, és beragasztod a 

megfelelő felhőt. Ezeket a kis jeleket nagyobb méretben 

megtaláljátok a dokumentum végén is. 

Készítsünk esőmérőt magunknak. Helyezd el a kertben, vagy a ház előtt a 

saját kis esőmérő befőttes üvegedet. Szükséged lesz hozzá egy kisebb 

mérőedényre, és egy befőttes üvegre meg egy erős filctollra (az alkoholos 

filc a legjobb) és egy kis matricára.  

Először kérd meg anyát, apát vagy a testvéredet, hogy a mérőedényeden 

jelölje be neked a 100 ml- jelzést egy matricával. Innentől a 

nagycsoportosok akár egyedül is el készíthetik a saját üvegüket. Töltsd fel 

a mérőedényt a matricáig vízzel. Töltsd át a vizet a befőttes üvegedbe és jelöld be a filctollal 

az üvegen, ott ahol a víz tetejét látod. Rajzolj oda 1 esőcseppet. A vizet ne 

öntsd ki, hanem ismételd meg a feladatot addig amíg tele nem lesz az 

üveged. Mindig eggyel több esőcseppet rajzolj. Ha teljesen kész vagy, 

öntsd a vizet valamelyik virágodra, tedd ki a kertbe az esőmérőt. Ha esett 

az eső, rajzolj annyi esőcseppet a táblázatodba ameddig 

az esővíz ér az üvegeden. Képekben megmutatom, én, 

hogy csináltam, Már várja is odakint az esőt.  

 

 

 

 

 

 



A szél méréséhez készíthettek saját magatoknak szélforgót. Tegyétek ki az ablakotok, vagy 

házatok elé, hogy könnyen láthassátok forog-e.  

Ehhez szükséged lesz, színes papírra, egy gombostűre és 

egy hurkapálcára, vagy szívószálra. Vágj ki egy 

négyzetet, majd hajtsd az egyik csücskét a másik 

csücskéhez. A másik csücskét is hajtsd az ellenkező irányú 

csücsökhöz. Az így kapott vonalakat vágd be félig. Most 

van e darab háromszögünk szerűséget. Mindegyiknek az 

egyik sarkát, az óramutató járásával ellentétesen, 

egyesével ragasszuk a középpontra. Ezután a 

középponton óvatosan szúrjuk át a papírt egy nagyfejű 

gombostűvel. (Ha valakinek nincs ilyen gombostűje, mint 

ahogy nekünk sem, először húzzon a gombostűre egy 

gyöngyöt, majd így szúrja át a középpontot.) A 

gyermeknek ebben segítsünk, nehogy megszúrják 

magukat! Ezt követően egy nagyobb gyöngyöt húzzunk a 

gombostű végére, és így szúrjuk bele a hurkapálcába. 

Elkészült a szélforgónk tegyük ki a kertbe és figyeljük a 

szelet. Ha fúj a szél rajzolj szeles felhőt, vagy ragaszd be azt az ábrát a 

táblázatodba.  

 

Az utolsó dolog amire szükségünk lesz az időjárás megfigyeléséhez, az egy hőmérő 

amivel azt tudjuk mérni hogy hideg van, vagy meleg van. A legtöbb kültéri hőmérőn 

a 0 alatti értéket kék színnel jelölik, a 0 feletti mellett pedig piros színűek 

a számok. Nézd meg a hőmérődet, majd színezd be a hőmérséklet mezőt 

pirosra, vagy kékre. Remélhetőleg egész héten meleg lesz, és csak piros színnel 

kell színezned majd.  

 

 

A napot/felhőket, esőt, szelet, és a hideget/meleget naponta fogjuk írni, mintha csak egy 

időjárás naplót vezetnénk. Emlékszetek mennyit beszélgettünk a napokról, a 

beszélgetőkörben? Ismételjük át együtt. 

 

Hétfőn hentereg, 

Kedden kecmereg, 

Szerdán szendereg, 

Csütörtökön csak csücsül, 

Pénteken párnájára dűl,  

Szombaton szundít szorgosan, 

Vasárnap horkol hangosan. 

 



Napok Felhők/Nap  Csapadék  Szél

 

Hőmérséklet 

Hétfő     

Kedd     

Szerda     

Csütörtök     

Péntek     

Szombat     

Vasárnap     

 

Míg figyeled a felhőket, meghallgathatod ezt a felhőkről szóló dalt: 

https://www.youtube.com/watch?v=WGGdNiRU3J4 

Az égig érő paszuly mese 

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegényasszony, és a fia Palkó. Az egyetlen 
jószáguk, egy sovány tehénke volt, Riska. Egy nap elfogyott az ennivalójuk, és az 
asszony azt mondta a fiának: – Palkókám, vidd el Riskát a vásárba, és cseréld el valami 
jóra, hogy éhen ne haljunk. Reggel el is indult Palkó Riskával, a vásárban gyorsan lett 
vevője, elcserélte a tehenet egy szép szem babra. Hazavitte a babot, és büszkén 
mutatta az anyjának, aki azonnal sírva fakadt:– Jajj te fiú hát hogy adhattad oda az én 

https://www.youtube.com/watch?v=WGGdNiRU3J4


Riskámat egy szem fonnyadt babért? – Ne féljen édesanyám, az öregember azt 
mondta, hogy ez egy különleges bab, ha még ma este elültetem, holnap meglátom mi 
lesz belőle.  El is ültette a babot a kiskertbe, és az ablakon nézte, hogy mi lesz vele, de 
végül aztán elaludt. Reggel felébredt, és látta az ablakon, hogy a bab bizony nem csak 

kikelt, de akkorára nőtt, hogy még a tetejét sem látta. – Édesanyám, megyek, 
megnézem kikelt-e már a babszem. Ahogy kilépett, már mászott is felfelé a méteres 
babszáron. Mászott reggel, mászott délelőtt, de még délben is, mire felért a felhők 
közé. Talált egy ajtót. Kinyitotta, és alig hitt a szemének. Óriás fák, óriás növények 
vették körbe, és a távolban egy szép kastélyt állt egy hatalmas sziklaszirten. Elindult. 
Az erdőben óriás gombákon ugrált, hogy kikerülje a bogarakat, a patakot háznyi 
köveken vágta át, hogy ne vigye el az ár, a szakadéknál pedig száz méteres kötélen 
lendült át, de végre elérte a kastélyt. Benyitott a palotába, ahol egy szép lány fogadta 
az ajtóban: – Jajj, mit keresel itt te fiú? Az én uram a rettegett óriás, ha meglát téged 
rögtön megesz vacsorára! – Szia! Hogy lehet egy ilyen szép lány a rusnya óriás 
felesége? – Nem vagyok én a felesége, csak a szolgája. Palkó megsajnálta a lányt, 
meghallgatta hogyan rabolta el a szörny kislány korában, és hogy azóta is itt kell vele 
élnie, nem tud megszökni. Közben a lány adott neki vacsorát és mindketten jóllaktak. 
– De vannak ám itt jó dolgok is. Nézd pl. ezt a hegedűt, csak mondd neki hogy “Játszd 
a kedvenc nótám”, és már táncolhatsz is. – Akkor játszd a kedvenc nótám! – kiáltott 
Palkó, és a hegedű el is kezdte, táncoltak egyet, kettőt és még ki tudja meddig 
táncoltak volna, ha a lány fel nem kiált: – Jaj drága teremtőm! Lement a nap, az uram 
mindjárt hazaér, és felfal mindkettőnket! Bújj el kedves fiú, ide az ágya alá.  
De gyorsan! Palkó éppen csak bebújt az ágy alá, amikor az óriás nagy dirrel-durral 
megérkezett. – Asszony! Vacsorát, de azonnal! – Igenis uram. Amíg a lány hozta a 
jobbnál-jobb fogásokat, az óriás elővette a tyúkot, a hóna alól az asztalra tette és így 
szólt neki: – Na, Tojj egyet! A tyúk megrázkódott és rögtön tojt egy aranytojást.  
Az óriás megint rákiáltott: – Tojj még egyet! Erre még egy aranytojás pottyant ki a 
tyúk hátsóján, és így ment ez míg az óriás meg nem unta. Aztán szólt a hegedűnek: – 
Hé te ócskavas, Játszd a kedvenc nótám! De épp csak megszólalt a zene ráförmedt a 
lányra: – Te asszony, milyen idegen szagot érzek én itten? – Nem érezheted idegen 
szagát, csat te jártál itt. – De én idegen szagot érzek, mondd meg ki járt itt vagy rögtön 
felfallak! – Ha fel is falsz, itt aztán senki sem járt. Biztos csak az én szagomat érzed! 
Ma még nem dezodoráltam be magam. Az óriás végül lenyugodott, lefeküdt az ágyba 
és mély álomba zuhant. Palkó előbújt az ágy alól, és lábujjhegyen osont az ajtó felé, 

hóna alá vette a tyúkot, és odasúgta a lánynak: – Én aztán itt nem hagylak az óriásnál! 
Csak csöndben gyere utánam. Azzal megfogta a lány kezét, a lány pedig a kedvenc 
hegedűjét. De jajj, a hegedű álmában belekezdett a kedvenc dalukba, amire az óriás 
felébredt. Futottak, csak futottak, míg odaértek a babszár tetejéhez, aztán másztak 
ahogy csak bírta a kezük és a lábuk, de az óriás a nyomukban volt. Amikor végre 
leértek a babszár aljára Palkó megfogta kedvenc baltáját: – Zuhanj, te gonosz óriás, 
többé ne lássunk! Az óriás egy kilóméterről zuhant a mélybe, és a babszár úgy dőlt a 
fejére, hogy rögtön agyonütötte. Soha többé nem kellett félniük tőle. 
A tyúkot jól tartották, a hegedűt sokat használták. Palkó és a szép lány pedig boldogan 
éltek, amíg meg nem haltak. 

  



Ötletek egy kis alkotásra, közös játékra 

 

Legyél Te is ÓRIÁS! 

 

Készítsetek felhúzható óriás lábakat.  

 Készíthettek akár az egész családnak: 
Vágjatok ki kettő óriás lábat doboz 
kartonból és erősítsetek hozzá madzagot 
vagy néhány strandpapucsot. Akár 
versenyezhettek is apával, anyával… Vajon 

melyik Óriás lesz a leggyorsabb?  

Kezdődhet a móka! 

 

Sétáló lábak 

Vegyetek elő egy nagy guriga cellux ragasztószalagot, erősítsetek rá egy hurkapálcát. 
Vágjatok ki kartonból két talpat, egy kettévágott szívószálra ragasszátok rá, és 
húzzátok a hurkapálcára. Indulhat a gurítás. Nézd meg hogy működik. 

https://pin.it/74rgxef  

Mese vár 

A színezők segítségével készítsétek el az 
óriások várát, vágjátok ki és hurkapálcika 
segítségével tűzzétek a babotok cserepébe. 
Még szebb lesz, ha a vár alá ,,igazi” felhőt 
ragasztotok vattából. Találtok még 
néhányat a sablonok között is. 

 

Tanuljuk meg ezt a tavaszi versikét: Donkó László: Tavasz éke 
 

Barkabontó napsugárka, 
mézet gyűjtő kis bogárka, 

rügyfakasztó boldog zápor, 
csöpp levélke almaágról, 

fehér szirma meggyvirágnak, 
tavasz éke a világnak 

  

https://pin.it/74rgxef


Alkotás közben énekelhettek is. Ismételjük át együtt a tavaszi énekeinket, dalos 

játékainkat. Beültettem kiskertemet a tavasszal..., Reggeli harmat kelti a lepkét..., 

Lepke te kedves..., Mi szél hozott kisfutár...,  

Dalok az időjárásról: Süss fel nap..., esik az eső, hajlik a vessző..., Ess eső, essél..., 

 

 

Beültettem kiskertemet a tavasszal: 

Készíthettek a dalos játékhoz papír virágokat. A sablonokat vagy a 

saját rajzotokat színezzétek ki 

utána vágjátok ki ollóval és 

ragasszátok hurkapálcikára 

cellux segítségével. A virágok 

sablonjait megtaláljátok a 

dokumentum végén. 

 

Kísérletnek elkészítheted a saját fűfejedet, aminek a frizuráját saját magad tudod vágni, 

gumizni, fonni.  Ültethetsz bele más gyorsan növekvő növényt is. Egyszóval ez lehet a saját 

fodrászműhelyed. Kell hozzá: Rossz harisnya, Olló, bögre, kanál, virágföld, fűmag (vagy 

amilyen kis helyigényű gyorsan növekvő növénymagod van).  

Vágd el a harisnyát az ollóval, a harisnya feje maradjon meg, utána feszítsd ki egy bögrére. 

Tedd bele a fűmagot, majd töltsd fel virágfölddel, vagy földdel a kertből, a bögre tetejéig. 

Orrot és fület is készíthetsz rá, ha egy befőttes gumival elkötöd azokat a részeket. 

Tedd a növényedet 

napos helyre, öntözd 

naponta és figyeld mi 

történik. Később, ha 

kinőtt készíthetsz neki 

vicces frizurákat. 

 

Esti mesének meg is nézhetitek Az égig érő paszuly meséjét 

https://www.youtube.com/watch?v=_WvVee6RM38 

 

Ha otthon kiürült néhány konzervdoboz, semmiképpen se dobjátok ki, hanem gyűjtsétek 

össze, hogy készíthessünk belőle valami nagyon szépet közösen.   

https://www.youtube.com/watch?v=_WvVee6RM38


Sablonok, színezők, feladatlapok 

  



 
  



  



  



  



 


