
  

 

Tavaszi zöldségek és gyümölcsök! 

2020.05.18.-30.  

 

Találós kérdések: 

Mennyi, mennyi lepedő, 

Zöld színű és recsegő.  (Saláta) 

 

Piros kislány kacagó, 

Szíve kicsi csontgolyó.(Cseresznye) 

 

Korán érő gyümölcs vagyok, 

Szeretnek a kicsik, nagyok. (Eper) 

 

Az elmúlt időszakban figyelemmel kisértük az ébredező természet változásait, az időjárás 

hatásait a növények fejlődésére, gyönyörködtünk a virágba borult fák szépségeiben, hallgattuk 

a szebbnél-szebb madárdalokat, a két hét során pedig megismerkedünk a tavaszi zöldségekkel 

és gyümölcsökkel, azok jótékony hatásával. 

Az óvodai életben is fontos szerepet kap az egészséges életmód kialakítása, ebben nagy 

segítségünkre vannak a zöldségek és gyümölcsök,  

1.Készítsetek só liszt gyurmából vagy papírból tavaszi zöldségeket, gyümölcsöket, majd a 

kész alkotások segítségével játszatok piacos játékot. 

Az asztalon alakítsatok ki egy kis piacra emlékeztető helyiséget, ahová elhelyezitek a kész 

alkotásokat, vagy az igazi zöldség-gyümölcsöket. A szülő, vagy testvér legyen az eladó, az 

ovis gyerek a vásárló, majd szerepcsere ☺ ! 

A játék során lehetősség nyílik arra, hogy a gyermekeitek felismerjék, megnevezzék a 

zöldség-gyümölcsöket. Beszéljétek meg, hogy melyik részét fogyaszthatjuk, nyersen, vagy 

sütve, főzve stb… 

Vásárlás után csoportba rendezhetitek, megkóstolhatjátok az igazi zöldség és gyümölcsöket, 

készíthettek salátát is. Ha van a közelben bodza fa, bodza szörpöt is készíthettek! 



 

                               

 

 

 

 

2.Halmaz képzés különböző szempontok szerint:  

1.Gurul - nem gurul (borsó – sóska)  

2.Kicsi – nagy (retek – saláta)  

3.Vastag – vékony (újhagyma – sárgarépa)  

 

1.    2.       

3.  

 

  

Versek, mondókák, mesék: 

 

Répa, retek, mogyoró, 



Korán reggel, ritkán rikkant a rigó! 

Csoóri Sándor: Tavaszi bodza 

Szoknyát varrat a bodza, 

 Így készül a tavaszra. 

 Csipkés szélűt és puhát, 

 Épp olyat, mint nagyanyja.  

Mert ha nem varratna, 

 Hát csupasz maradna. 

 

Veress Miklós: Vasárnapi Utazás 

 

Sárgarépa ez a busz, 

Csont a vezetője. 

Petrezselyem kalauz 

Kiabál belőle: 

Karfiol Karcsi, 

Karalábé Klári! 

Leves város, 

Végállomás, 

Tessék már kiszállni! 

 

Zelk Zoltán: Megérett a cseresznye 

Megérett a cseresznye, 

piroslik az ágon, 

ezer piros csengettyű 

csilingel a fákon. 

 

Megérett a cseresznye, 

szedik a kosárba: 

holnap reggel szekérrel 

viszik a vásárba. 

 

Jaj, de piros! Jaj, de szép! 

Az íze, de édes! 

Sül is már a tepsiben 

A cseresznyés rétes. 



 

Kicsi mag a föld alatt 

Kicsi mag a föld alatt (Két öklünket egymás felé fordítva összetapasztjuk). 

 Napsugarat hívogat. 

 Ha a tavasz közeleg, (Az egyik kéz mutatóujjával eljátsszuk a csíra növekedését). 

 Pici csíra növöget. (Másik kezünkkel, ujjainkat lefelé fordítva mutatjuk, hogyan Kapaszkodik 

a gyökér, kapaszkodik a gyökér). 

 Kis növényke fényre ér, (A csírából zárt tenyérrel levélke lesz). 

 Nő a szára, levele, (Karunkkal fölfele kúszunk). 

 Nyújtózkodik fölfele. Bimbót ringat, szirmot nyit, (Nyújtott ujjainkat összezárva bimbót 

formálunk,)  

Illatával beborít.( azután lassan kinyitjuk tenyerünket, ujjainkat széttárjuk). 

 

A répa 

 

Volt egyszer egy kis ház, szép fehérre meszelt. Előtte virágok, mögötte kicsi kert. 

Mikor tavaszodott, így szólt az Apóka: Várom a jó időt hosszú hetek óta, kimegyek a kertbe, 

ások meg kapálok és vetek sárgarépát, ültetek virágot. 

 

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, nagyot rántottak 

rajta – erre aztán engedett a répa és kifordult a földből. Ha a répa nem engedelmeskedett volna az 

én mesém is tovább tartott volna!  

 



 Anyanyelvi játékok:  

1.Mondjunk zöldségeket és gyümölcsöket! 2. Tapsoljuk el a nevüket! 3. Mennyit tapsoltunk? 

Ré-pa (2), re-tek (2), e-per (2), u-bor-ka(3), cse-resz-nye (3), pap-ri-ka (3), al-ma(2) stb… 

2. Barkochba.  

 

Esti mesék: 

ROPOGÓS CSERESZNYE 

Láttatok-e már olyan gyereket, aki a cseresznyét nem szereti? Azért kérdezem, mert én még 

nem láttam, pedig én már sok mindent láttam életemben. Ha hiszitek, ha nem: én már olyan 

gyereket is láttam, aki nem fél a hideg víztől. Hanem még olyant nem láttam, aki ríva fakadt 

volna, ha cseresznyével kínálták. 

Magam is éltem-haltam a cseresznyéért, mikor még csak akkorácska legény voltam, hogy 

ágaskodva is alig értem föl az ajtókilincset. De bizony akárhogy epekedtem utána, nem sokat 

telt benne módom. Pedig volt nekünk gyümölcsöskertünk akkora, hogy elbújócskázhatott 

benne száz rigó. Volt abban cseresznyefa is, egész erdőre való. Termett ott cseresznye is 

olyan, hogy a királynak se vásik különb cseresznyébe a foga. No ez nem nagy baj, nagyobb 

volt az, hogy nekünk se igen vásott benne. 

Nem ám, mert ha szűk termést adott az Isten, mindig azzal vigasztalt bennünket édesapánk: 

- Az idén nem eszünk cseresznyét, cselédjeim. A piacra visszük, ami kicsit nekünk szánt az 

Isten. Kell az ára iskolára, kenyérkére, új ruhára. Hanem azért ne búsuljatok: ha cseresznye 

nincsen, majd terem csicsóka, csípje meg a csóka. 

Mikor pedig annyi volt a cseresznye, hogy az ágát majd letörte, akkor így búsított bennünket 

édesapánk: 

- Istennek hála, annyi az idén a cseresznye, hogy nem győzzük piacra hordani. Mind eladjuk a 

szépit - de azért nem kell ám mindjárt az egereket itatni. Jut is, marad is. Amit a madár 

kivágott, mind a tietek lesz. Az a legédesebb, aminek a felét már megette a veréb, nincs annál 

különb cseresznyekóstoló a világon. 

- Nem is igazság az - biggyesztettem el durcásan a számat. 

- Mi nem igazság, hékám? - kérdezte édesapánk. 

- Az, hogy nekünk csak a hitványa marad a cseresznyének. 

- Jaj, fiam, meghalt Mátyás király, oda az igazság - veregette meg édesapám nevetve a 

vállamat. Hanem azért másnap reggel mégis azzal ugrasztott ki bennünket az ágyból: 

- Gyerekek, ki szereti a ropogós cseresznyét? Van a kert sarkában egy kis cseresznyefa, az 

idén termett először. Álmotokban se láttatok még olyan szépet, mint annak a termése, mind a 

tietek lehet az az egész fával. 



Nosza, úgy nekilódultam én a kertnek, hogy a nyomomba se hághatott a kis öcsém meg a kis 

húgom. Alig bírt visszatéríteni édesapánk: 

- Megállj, te kengyelfutó! Várd meg a kis testvéreidet! 

Mikor a testvérkéim belekapaszkodtak a két karomba, édesapánk még azt kiáltotta utánam: 

- Hét szem cseresznye van a fán, azon osztoztok meg hárman. Te vagy a legöregebb, majd 

meglátom, milyen igazságot teszel, igazságos Mátyás. 

Édesapám azzal ment dolgára, mi pedig leszaladtunk a kert végibe. Messziről nevetett ránk a 

hét szem cseresznye; ahogy a fa alá értünk, mindjárt leszakítottam belőlük kettőt. 

- Először is a magam részét veszem ki, mert én vagyok a legnagyobb. 

Nem ettem én ahhoz fogható jót soha életemben, pedig én már tengeri herkentyűt is ettem. 

Meg nem állhattam, hogy még két szemet be ne kapjak a ropogós cseresznyéből. Az még 

jobban esett, mint az első kettő. 

- Megetted a részemet! - pityeredett el az öcsikém, ahogy a cseresznyét ropogtattam. 

Ejnye, ejnye, erről egész megfeledkeztem! Sebaj, mindjárt kitaláltam, hogy mivel 

vigasztaljam meg az öcsikémet. Megsimogattam kerek orcáját, s megint bekaptam két szem 

cseresznyét. 

- Ne sírj, Janikám, látod, most már a Mariska részit is megettem, mégse sír, mert ő jó kislány. 

Janika eltátotta a száját erre a vigasztalásra, Mariska pedig epekedve nézte az utolsó szem 

cseresznyét, amelyik nevetve piroslott az ághegyen. Az volt a legszebb valamennyi közt. 

- Tudjátok mit, gyerekek? Igaz-e, mindnyájunknak két-két szem cseresznye jutott? Ez az egy 

szem hadd legyen az enyém, amiért a többit elosztottam köztetek. 

Ekkorra már nem piroslott az ághegyen a legszebb szem cseresznye. Úgy beropogtattam én 

azt, mintha soha ott se lett volna. De a kis testvéreim is úgy elgurultak mellőlem, mintha soha 

ott se lettek volna. Mire én is beértem, akkorra már ők visszafelé jöttek pirosra sírt szemmel. 

Jött velük édesapám is. 

- No, te szépen elosztottad a cseresznyét. 

Pirosabb lettem a piros cseresznyénél, és hallgattam, mint a tyúk a búzában. Annál 

hangosabbra vette a szót édesapám: 

- Nem szégyenled magad, hogy így kisemmizted a kisebbeket? Hát ez az igazság? 

Hirtelen bátorságra kaptam, és megfeleltem az apámnak: 

- Jaj, apám, meghalt Mátyás király, oda az igazság! 

Édesapám elmosolyodott, hanem azért mégis lemetszett egy suhogós vesszőt a fűzfabokorról. 



- Látod, azért sincs oda az igazság. Én is azt teszem veled, amit Mátyás király tett volna az 

ilyen szörnyen igazságos legénnyel: mérek neked egy kis ropogós cseresznyét. 

Fűzfán termett ez a cseresznye, mégis ropogósabb volt, mint a másik. Azóta nem is szeretem 

a ropogós cseresznyét. 

 

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. 
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 

https://mesemorzsa.blogspot.com/2015_05_04_archive.html#2586297903672753314
https://www.meska.hu/img/product/large/j/a/jam81_product_50759_170221152928_428279.jpeg


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 ezrivel 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 körülásta, 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... 

 

Ének-zene: 

Beültettem kiskertemet 

https://www.youtube.com/watch?v=NUiQGwPo9Iw 

Láttál-e már valaha: 

https://www.youtube.com/watch?v=6bO4c0dV6aY 

Tavaszi felhő 

https://www.youtube.com/watch?v=r9bzmzaoatw 

Csicseri borsó, bab, lencse,  

Fekete szemü menyecske, 

 Ne menj haza este,  

Mert megdöf a kecske. 

 Pattantyú.  

https://www.youtube.com/watch?v=T1MKyjK9n6E 

 

Borsót főztem 

https://www.youtube.com/watch?v=xufB-ycRqjY 
Zöld paradicsom, liliom, 

 Megcsalt a szívem, jól tudom,  

Egy életem, egy halálom, 

 Vagy tetőled el kell válnom, 

 Édes galambom 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rcRp2rUHi4M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dMx9IQkYXOY 

https://www.dailymotion.com/video/x3kciai 

Tavasz során tanult dalok ismétlése. 

Zenei fejlesztés:  

Kicsiknek: Éneklési készség fejlesztése, tiszta szép éneklés kialakítása. 

Középső és nagycsoportoknak: egyenletes lüktetés és ritmus összekapcsolása. 

Mozgás:  

Kúszás, mászás, gurulás, járás, futás, egyensúly fejlesztő gyakorlatok. 

Játékok: 

Labdajátékok 

Szélforgóval versenyfutás.  

https://www.youtube.com/watch?v=NUiQGwPo9Iw
https://www.youtube.com/watch?v=6bO4c0dV6aY
https://www.youtube.com/watch?v=r9bzmzaoatw
https://www.youtube.com/watch?v=T1MKyjK9n6E
https://www.youtube.com/watch?v=xufB-ycRqjY
https://www.youtube.com/watch?v=rcRp2rUHi4M
https://www.youtube.com/watch?v=dMx9IQkYXOY
https://www.dailymotion.com/video/x3kciai


 

Szappanbuborék-fújás.  

 

Rajzolás, mintázás: 

 

Rajzolás pálcikával a homokba. 

Nyomdázás: 

   

 

  



  

  

Melyik zöldség hiányzik a sorból? 

 



   

Keresd a gyümölcsök sziluettjét! 

     



 


