
 

 

A TAVASZ KINCSEI, MADARAK ÉS FÁK NAPJA 

2020.05.04.-2020.05.16. 

„A természetben a maga helyén minden egyenértékű, egyenjogú, legyen az akár a 

legparányibb légy dongása, vagy a Vezúv kitörése. E hatalom birtokában nincs sem megvetni-

, sem letaposni való, s ez nagyon is érdekünk”. Herman Ottó. 

Minden évszak tele van rejtett szépségekkel, ahogyan a tavasz is. Figyelemmel kísérjük az 

ébredező természet csodáit, az időjárásváltozás hatásait a növények fejlődésére, 

gyönyörködünk a virágok szépségeiben, megbeszéljük a nevüket, jellemző jegyeiket, 

katicabogarat reptetünk, cserebogarak után kutatunk és nagyon sok időt töltünk a szabadban! 

Népszokások:  

Május 1:májusfa állítás: 

  

A magyar nyelvterület nagy részén hagyományosan a május elsejére virradó éjszaka állítottak 

májusfát. A májusfa, a zöld ág a természet megújúlásának a szimbóluma, és legtöbb esetben 

az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is. A májusfát csoportba szerveződve 

állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák 

voltak erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora hajnalban. 

Általában színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. Általában az udvarló legény 

vezetésével állították a fát, de egyes területeken a legények a rokon lányoknak is állítottak fát. 

Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a kidöntését ünnepély, és 

táncmulatság kísérte. 

Május 10-én van a madarak és fák napja, ezen a napon lehetősség szerint beszéljünk 

gyermekeinkkel a természet szeretetéről, a fák, növények, madarak fontosságáról. 

A fa az örök fejlődés és megújulás, a termékenység jelképe, a madár pedig a lélek 

szimbóluma, a magyar népmesékben is gyakran találkozunk velük. 

Erdő Ernő Bácsi Meséi:  

Mi az az erdő? 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qieaVaYejk8 

Mivel táplálkoznak a fák? 

https://www.youtube.com/watch?v=xc6fzjkpiKY&feature=share 

Miért van a fáknak gyökere? 

https://www.youtube.com/watch?v=jhncf5eglow 

Miért vastagodik a fa törzse? 

https://www.youtube.com/watch?v=YK3dcTpedys&feature=share 

Hogyan készítenek fészket a madarak? 

https://www.youtube.com/watch?v=tJcmF4hi3T8 

Mondókák, versek, mesék, találóskérdések: 

 Mi a hiányzó szó? 

Milyen szavak állhatnak a pontozott részeken? Találjátok ki együtt :) 

A fa teste akkor görbe,  

Ha nem egyenes a ... (törzse) 

A fa dísze, koronája, 

Napfény evéshez: a szája. 

Zöld és a fán jó sok él, 

Nem más, mint a ... (falevél) 

Vizet hogyha iszom,  

Szívószálként használom. 

Kapaszkodni segítenek, 

Sok kusza szál: a ... (gyökerek) 

Fák ruhája én vagyok, 

Rá erősen tapadok. 

Minden törzset megvédek, 

Jó pajzs vagyok: a ... (fakéreg) 

 

Két kis madár ül a fán, 

Egyik Péter, másik Pál, 

Szállj el Péter, szállj el Pál, 

Gyere haza Péter, gyere haza Pál. 

 

Reggel van már, ragyogó, 

Fütyörészik a rigó, 

Csirip, csirip, csicsereg, 

Jó reggelt, kisgyerekek! 

https://www.youtube.com/watch?v=qieaVaYejk8
https://www.youtube.com/watch?v=xc6fzjkpiKY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=jhncf5eglow
https://www.youtube.com/watch?v=YK3dcTpedys&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=tJcmF4hi3T8


 

 

 

Osvát Erzsébet. Fülemüle 

Lombos ágon fülemüle. 

Nézegetem, hol a füle. 

Barna tollát látom, látom, 

De a fülét nem találom. 

Bánom is én, ha nincs füle, 

Csak szóljon a fülemüle. 

 

 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne 

Ha a világ rigó lenne, 

Kötényemben ő fütyülne, 

Éjjel-nappal szépen szólna, 

Ha a világ rigó volna. 

De ha a világ rigó lenne, 

Kötényembe nem is férne, 

Kötényem is honnan volna, 

Ha egész világ rigó volna. 

 

Weöres Sándor. Arany ágon ül a sármány 

 

Arany ágon ül a sármány, 

kicsi dalt fúj fuvoláján, 

arany égen ül a bárány, 

belezendít citeráján. 

 

Piros alma szívem ágán,  

kivirító koronáján,  

aki kéri, neki szánnám,  

akinek kell, sose bánnám. 

Marék Veronika: Kippkopp  a fűben 

Fésűs Éva: A büszke tölgyfa 

 

Volt egyszer egy Köröskörül erdőben egy Sudár, fiatal tölgyfa. Kék ég felé nyújtózkodott, 

lombjain át arany napfényt szitálgatott, és erős gyökerével a föld minden erejét magába szívta. 

Ő volt a legszebb az erdőn. A madarak vágyakozva nézték erős Ágai hajlását, védelmező 

lombját. Szerettek volna rá fészket rakni, de a tölgyfa dölyfösen rázta magát. 

  



 

 

- Hess innen, hangos népség! Nem leszek fészektartó! Szép koronám nem ilyenre termett. ::: 

Hess, Hess,,? 

  

Még a pihenő madárkát sem tűrte meg az ága hegyen, és ha olykor egy-egy tudatlan kis 

jövevény mégis próbálkozott rajta a fészekrakással, a büszke tölgy lerázta magáról a félig 

elkészült madárfészket. Őszidőben a mókusok vidáman felkapaszkodtak a derekára, és szépen 

kérték: 

  

- Olyan éhesek vagyunk! Adj egy kis makkot! 

  

A tölgyfa akkorát reccsent mérgében, hogy a mókuskák ijedtükben majdnem lepotyogtak róla. 

Csak a hízelgő szél tudott befurakodni a lombjai közé. Annak a duruzsolását hallgatta 

reggeltől estig. Lassan mindenki elkerülte. Már az őz sem mert a kérgéhez törleszkedni. 

Igazán mondom, egyszer a saját szememmel láttam mellette kibújni egy gombát a földből, de 

Amint észrevette, hogy hol van, gyorsan kalapot emelt, és elgyalogolt máshova. Képzeljétek! 

... már az árnyéka sem kellett senkinek! Egy darabig így is Megvolt a tölgyfa. Hanem idővel 

az Évgyűrűk vastagítani kezdték a derekát, és - tetszett vagy nem tetszett! - Belebújt a kukac. 

Hosszú éjszakákon át kegyetlenül rágta. A tölgyfa hasogató fájdalmakra ébredt. 

  

Tavasz volt akkoriban. Minden fa boldogan érezte magában az új nedvek keringését, csak a 

tölgyfa állt rosszkedvűen, magányosan, szárazon. A féreg egyre jobban gyötörte. 

  

- Ó, jaj nekem - sóhajtotta -, elpusztulok! 

  

Keserves nyögését meghallotta a közelben tanyázó mókusasszonyka. Tüstént abbahagyta 

fiacskái mosdatását. 

  

- Miért nem szóltál, hogy beteg vagy? - Kérdezte sajnálkozva. - Mindjárt idehívom Harkály 

doktort! 

- Nem kell! Nem kell! - Hadonászott a fa. - Biztosan bosszút állna rajtam, és összevagdalna a 

csőrével, amiért nem engedtem be az odúmba. 

- Ugyan, mit képzelsz? - Csóválta a fejét a mókus, és azért is elfutott a harkályért. 

  

Harkály doktor tüstént ott termett. Még pici, piros sapkáját sem vette le a fejéről. Nem sokat 

törődött a tölgyfa nyögésével. Végigkúszott rajta, körbekopogtatta, Azután egy helyen 

megállt, és erős csőrét mélyen a kérgébe ütötte. 

  

- Megvagy, mihaszna féreg! 

  

Ügyesen kiemelte, és - volt nincs! - Már el is tüntette éhes kis begyében. A tölgyfa 

felsóhajtott: 

  

- Jobban vagyok! 

  

-Körös-körül őzek, leskelődtek mókusok, madarak figyelték, hogy mi lesz. Mindenki Őrült, 

Amikor a doktor bekapta a kukacot. A tölgyfa pedig Csodálkozva kérdezte: 

  

- Miért segítettél rajtam? Hiszen énrám mindenki haragszik! 

  

Erre a körülállók kacagni kezdtek, és a harangvirágok összekoccantották fejecskéjüket. 



 

 

  

- Ó, te tölgyfa! ... Senki sem haragszik rád, hanem te haragudtál az egész világra! 

  

Harkály doktor hozzátette: 

  

- Beteg voltál, de most már meggyógyulsz. Orvosságot is rendeltem: sok vidámságra, 

madárdalra van szükséged. 

- Meglesz! Meglesz! - Kiáltották az állatok, és mindjárt körültáncolták. A Tölgyfa nagyon 

sokáig nem tudott szólni, csak állt közöttük, szégyenkezve. Aztán egyszer csak gondolt egyet, 

és kitárta ág-karjait a madarak felé: 

- Gyertek ide, hozzám! 

  

Azok nyomban odasereglettek, és örömükben olyan vidáman kezdtek csivitelni, füttyögetni, 

énekelni, mintha mi sem történt volna. 

(Fésűs Éva: Az ezüsthegedű c. mesekönyve) 

 

Anyanyelvi játékok: 

1.Ellentétpárok gyakorlás: Fent-lent, elől-hátul, kint-bent, vidám-szomorú, reggel-este, 

éjszaka-nappal, sötét-világos, fehér-fekete, hosszú-rövid, vékony-vastag, széles-keskeny, 

sűrű-ritka, üres-tele, hideg-meleg, gyors-lassú, jó-rossz, fiú-lány stb ☺ ! 

2 .Madaras szólások, közmondások: 

Helyettesítsétek be a pontozott részt a megfelelő madár nevével - vajon hányat sikerül eltalálni? 

Beszéljétek meg, hogy mit jelentenek valójában az egyes szólások! 

Ez a játékos feladat fejleszti a kicsi kreativitását, szókincsét, ritmusérzékét, beszédkészségét, 

sőt, még a szociális készségeit is: hisz a közmondásoknak mindig van valamilyen fontos 

üzenetük, tanítanak nekünk valamit az életről. 

1. Várja, hogy a sült ... a szájába repüljön. 

2. Ritka, mint a fehér ... . 

3. Kövér, mint Márton ... . 

4. Más ... ékeskedik. 

5. Úgy bánik vele, mint a hímes ... . 

6. Egy ... nem csinál nyarat. 

7. … tolláról, embert barátjáról. 

8. … lehet vele fogatni. 

9. ... mondja ...nek, hogy nagyfejű. 

10. Nyeli, mint … a nokedlit. 

11. Ha már …, legyen kövér! 

12. Jobb egy … tíz tyúknyaknál. 

13. Sokat akar a ..., de nem bírja a farka. 

14. Vak … is talál szemet. 

15. Jobb ma egy ..., mint holnap egy túzok. 

16. Azt csiripelték a … . 

17. Sok … disznót győz. 

Megoldás: galamb, holló, lúdja, tollával, tojással, fecske, madarat, madarat, bagoly, veréb, 

kacsa, lúd, lúdnyak, szarka, tyúk, veréb, verebek, lúd. 

 

Ének-zene: 



 

 

Som virág, som virág 

https://www.youtube.com/watch?v=DuqhHvH1t3k 

 

Eresz alól fecske fia 

https://www.youtube.com/watch?v=_30AOH8AoKc  

Som dere, som dara, som vessző 

https://www.youtube.com/watch?v=HW80GpvYEJI 

Bújj, bújj zöldág  

https://www.youtube.com/watch?v=YnvBoRf-Uq0 

Kiszáradt a diófa 

https://www.youtube.com/watch?v=G0PU-6LIbUw 

Zenehallgatás: 

Vivaldi- Négy évszak - Tavasz 

https://www.youtube.com/watch?v=V4owCW49RbE 

ZENEI FEJLESZTÉS: hallási figyelem, magasabb, mélyebb hangok felfedezése a 

természetben. 

 

Rajzolás, festés, mintázás: 

Kérlek, készítsetek egy tavaszi fát festés/rajz technikák alkalmazásával ☺ ! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DuqhHvH1t3k
https://www.youtube.com/watch?v=_30AOH8AoKc
https://www.youtube.com/watch?v=HW80GpvYEJI
https://www.youtube.com/watch?v=YnvBoRf-Uq0
https://www.youtube.com/watch?v=G0PU-6LIbUw
https://www.youtube.com/watch?v=V4owCW49RbE


 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3033512350073186&set=pcb.1620421078134713&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAIYBzeavGbTffchOamz4_uqo2dXr1-fo80lDLxS4wIOvExxPN7DUIAKNq_ziCgFs2SD_Wzf9gnw68l


 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3033512350073186&set=pcb.1620421078134713&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAIYBzeavGbTffchOamz4_uqo2dXr1-fo80lDLxS4wIOvExxPN7DUIAKNq_ziCgFs2SD_Wzf9gnw68l
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3033512350073186&set=pcb.1620421078134713&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAIYBzeavGbTffchOamz4_uqo2dXr1-fo80lDLxS4wIOvExxPN7DUIAKNq_ziCgFs2SD_Wzf9gnw68l
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3033512616739826&set=pcb.1620421078134713&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDPEVH4kQoI44Kt3jCFRAqVrB7fLyYngxnSjSiYJ1mIzlwUZFA_0KTAjy5rIjeGd5KFhX7ttMW7bDDU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3033512616739826&set=pcb.1620421078134713&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDPEVH4kQoI44Kt3jCFRAqVrB7fLyYngxnSjSiYJ1mIzlwUZFA_0KTAjy5rIjeGd5KFhX7ttMW7bDDU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3033513326739755&set=pcb.1620421078134713&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDkcewhguxRBIbzdwtDVS1tJ7x6TZ9XPSMz5nnZ0E_lKguILUacSPcemr7tdh1SqTbySo0Vo68-1cZS
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3033513326739755&set=pcb.1620421078134713&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDkcewhguxRBIbzdwtDVS1tJ7x6TZ9XPSMz5nnZ0E_lKguILUacSPcemr7tdh1SqTbySo0Vo68-1cZS
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3033512350073186&set=pcb.1620421078134713&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAIYBzeavGbTffchOamz4_uqo2dXr1-fo80lDLxS4wIOvExxPN7DUIAKNq_ziCgFs2SD_Wzf9gnw68l
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3033512616739826&set=pcb.1620421078134713&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDPEVH4kQoI44Kt3jCFRAqVrB7fLyYngxnSjSiYJ1mIzlwUZFA_0KTAjy5rIjeGd5KFhX7ttMW7bDDU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3033513326739755&set=pcb.1620421078134713&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDkcewhguxRBIbzdwtDVS1tJ7x6TZ9XPSMz5nnZ0E_lKguILUacSPcemr7tdh1SqTbySo0Vo68-1cZS
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3033515556739532&set=pcb.1620421078134713&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARD-08fOrEpCFo3cOMAFAigByJoVnme30C5CPvmCx3EOpJI87WCoF5HsQwC2LHgsbS8DomQfJDcFZejG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3033515896739498&set=pcb.1620421078134713&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCD-j6eRIH_FF0hSwXAFwh-E5VBQOligLHq6H_Yap16tusCVDlqNDBpAtdAZA7__PwgPmNT_W0qMLxD
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Mozgás:  

A bemelegítésben segítségetekre lesz s "Kistornász"- mondóka sorozat. 

  

Járás helyben ellentétes kézlendítéssel, majd haladással is: lábujjhegyen, sarkon 

Járás: Magas térd/sarok emeléssel, adott jelre guggolás, újabb jelre továbbhaladás. 

  

Futás: az udvaron, akadályok között, adott jelre jobbra, majd újabb jelre balra kany

arodva. 

A gyerekek nagyon szeretik utánozni az állatok mozgását, itt megtehetik, bemutath

atják akadálykerülés közben a: 

-Indián szökdelést 

-Békaugrást 

-Nyusziugrást 

-Pókjárást 

Az elmúlt két hétben nagyon ötletes akadálypályákat készítettetek, rajzoltatok, bizt

os vagyok benne, hogy még mindig örömmel használják a gyerekek :) ! 

  

A labda vezetés és pattintás is nagyon hasznos és jó móka: a kicsik két kézzel feldo

bják-elkapják, majd próbálkozhatnak a földre pattintással is. 

Középsősök, Nagyok: Labda pattintás, képzeletbeli vonalon járás közben, labda vez

etés váltott kézzel, majd a jól megérdemelt foci vagy bármilyen kedvelt labdajáték i

s mehet :)  

  

Szét - össze: ha van otthon sok kislabdátok azokat tudjátok használni, de helyettesít

hetitek párosított zoknival, plüssel stb: rakjátok dobozba és helyezzétek az udvar kö

zepére. Anyuka/tesó: a doboz mellé áll, Ő lesz a kidobó, megbeszélt jelre nagy sebe

sséggel kidobálja a tárgyakat, a párjának össze kell gyűjteni és visszatenni a kosárb

a.Ha a kidobónak sikerül kiüríteni a kosarat, akkor Ő győz, ha a gyűjtő az ügyesebb 

és folyamatosan van tárgy a kosárba, akkor Övé a dicsőség :) ! 

  

A célba dobás is nagyon hasznos tevékenység, próbáljátok ki  :) ! 

  

Ugrókötelezés: a lányok kedvenc tevékenysége, de nagyon hasznos játék, ajánlom a 

fiúknak is :)  

  

Pihenés képen készíthettek angyalt a homokban: Háton fekvésben a karjaival rajzol

jon képzeletbeli szárnyakat, közben a lába maradjon mozdulatlan, ezután csak a láb

a mozdul, és a karja marad lent 

• A karjaival szárnyakat, ezzel egy időben a lábaival szoknyát rajzol, de ellentétes ü

temben: amíg a karjai felfelé haladnak, addig a lábai összezáródnak 

• Fél szárnyat rajzol az egyik karjával és fél szoknyácskát az ellentétes lábával, ezut

án fordítva. 

  



 

 

Majd: . Térd-könyök gyakorlatok állva és fekve 

Ellentétes oldali térd, könyök összeérintés váltott oldalon, állva többször, ha jól me

gy, akkor lépésben is. 

 

 

 Levezetés képen figyeld a zajokat: 

Tegyetek ki különböző tárgyakat egymás mellé a gyerek elé! Csukja be a szemét és 

Ti szólaltassatok meg egy-egy tárgyat, majd a gyerek mutassa meg, hogy melyik ha

ngját hallotta. 

(Pl. cipzár, víz csorgása, olló csattogtatás, csat hangja, ébresztő óra csörgése, kanal

ak, fedők összeütése…). 

  

Roller és bicikli: Mindkét eszköz nagy segítségünkre van az egyensúly fejlesztéséb

en, aki teheti, használja örömmel :) ! 

  

Ezen kívül szabadon lehet fogócskázni, sétálni, trambulinozni és bármilyen mozgás

t végezni, fontos, hogy közben jól érezzük magunkat! 
 


