
Kedves Pillangós Gyerekek! 

 

Ahogy egyre melegebb az idő, én is sokat tartózkodom a kertben, veteményezek, 

virágokat ültetek és gyönyörködöm a természetben. Innen jött az ötlet, hogy a heti 

feladatokat is a kertben található növények felhasználásával állítom össze. 

De előtte bemutatom kedvenc cicámat, Szürkét, akiről már sokat meséltem 

Nektek az óvodában. 

Ő Szürke, 6 éves lány cica. 

Azért hívják Szürkének, mert a bundája szürke. 

 

 

 

Szürke, reggelente a teraszon lévő széken alszik egészen addig, míg meg nem 

hallja, hogy felébredtem. 

 

 

 

 



Akkor aztán szalad az etető táljához, mert tudja, hogy hamarosan érkezik a 

reggeli. 

 

           

 

Ha tele a pocak, jól esik a vetemény közepén elnyújtózni, vagy a fűben 

heverészni. 

 

       

 

Aztán sétára indul és körbejárja a kertet. 

 

 

 



Ha megszomjazik, szívesen lefetyeli a vizet a locsolókannából. 

 

 

 

Szeret bújócskázni. 

 

 

 

Jól esik a napozás a teraszon, a gazdi közelében, vagy a gazdi napozóágyán. 

 

                     



 

Ha elálmosodik, összegömbölyödik a kosarába és horkolva szundikál. 

 

 

 

Este, amíg mi alszunk, útra kell és bejárja a környéket. Reggel aztán megint a 

széken várja a házból kiszűrődő hangokat, mely jelzi számára a finom falatok 

érkezését. 

 

Feladat:  

Nézd meg a következő képeket! Hová bújt el Szürke? Látsz még valakit a 

képen? 

             

        



Lefényképeztem Nektek kertem legszebb tavaszi virágait. 

Vajon melyiknek mi a neve? Melyik kép a kakukktojás? 

(Megoldás: a vázában lévő nárcisz, mert az vágott virág) 

 

   

     

      

        

 



Feladatok: 

A képen látott virágok közül, melyik található meg Nálatok a kertben? 

Számold meg, hány szál nárcisz van a második képen!? 

Hány tulipánt látsz az első képen? Tapsolj annyit, ahányat számoltál! 

Melyik képen van több virág, az első vagy a második képen? Mennyivel van több? 

Hányadik képen látsz, csak egy szál virágot? 

Összesen hány virág képét küldtem el Neked? Rajzolj annyi napocskát, amennyit 

számoltál! 

Számold meg, hány sorban láthatók a képek? 

Melyik képen látható az a növény, amelyiket megnőve bokorként ismered és az 

óvoda előkertjében is megtalálható? 

Van még egy fotó, ahol egy bokor virágja látható, ének is szól róla. 

Melyik virág található a nárcisz jobb oldalán? 

Melyik virág található a primula (kankalin) fölött? 

Melyik virág látható a tulipán alatt? 

Melyik virág látható a nefelejcs bal oldalán? 

Melyik virág látható a szegfű és a napvirág között? 

Keress otthon olyan tárgyakat, melyek olyan színűek, mint a fotón lévő virágok! 

Melyik virág neve kezdődik „Á” hanggal? Mondj három „Á” hanggal kezdődő 

szót (tárgy, név)! 

Melyik virág neve kezdődik az „óra” szó első hangjával? 

Mondj „Ó” hangra végződő zöldséget! 

Melyik az a virág, amelyik „SZ” hanggal kezdődik? 

Mondj „SZ” hanggal kezdődő gyümölcsöt! 

 

Remélem, mindenki sikeresen megoldotta a feladatokat! 

 

 


