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„Kerekecske, dombocska, ott szalad a nyulacska. 

Erre szalad, itt megáll, ott egy körutat csinál, 

Ide bújik, ide be, kicsi gyerek kezébe! 

 

 

 

 

 



Hétfő:  

Napi tevékenység ajánló 

o A vajaspánkó című mese 

o Mondóka: „Kerekecske dombocska… ” (ld.fent :) 

o Ének: „Nyuszi ül a fűben…” 

o Mozgás: „Nyuszik vagyunk!”  

o társasozás 

o Gioachino Rossini : The Barber Of Seville – Overture 

https://www.youtube.com/watch?v=c7O91GDWGPU 

 

Kedd:  

Napi tevékenység ajánló 

o A vajaspánkó című mese 

o Mondóka: Farkas 

o Vers: Felelgető 

https://egyszervolt.hu/vers/felelgeto.html 

o Mozgás: fogócska  

o W.A.Mozart Eine kleine Nachtmusik (Complete) Slovak Chamber Orchestra 

https://www.youtube.com/watch?v=o1FSN8_pp_o 

o játék: gyermekkártya, puzzle, memória 

 

Szerda:  

Napi tevékenység ajánló 

o A vajaspánkó című mese 

o Mozgás: „Medvék vagyunk” 

o Vers: Medve 

o Beethoven's Silence - (Extended) 

https://www.youtube.com/watch?v=7QR6ytrVRkM 

o előadás: mindenki bemutat valamit (éneklés, mondóka, vers, mozgás) 

o Zokni maci készítése | Zokni állatok | Manó kuckó 

https://www.youtube.com/watch?v=TxKrQkpm4OY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c7O91GDWGPU
https://www.youtube.com/watch?v=o1FSN8_pp_o
https://www.youtube.com/watch?v=7QR6ytrVRkM


Csütörtök:  

Napi tevékenység ajánló 

o A vajaspánkó című mese 

o Cämille-Säint Säens: Az állatok farsangja 

o ps://www.youtube.com/watch?v=1vvu145SNz4 

o bújócskázás (a hunyó elszámol 10-ig, ha tud, lehet 20-ig is) 

o Fánk evés (lehet sütni, de venni is ér!      ) 

 

 

Péntek:  

Napi tevékenység ajánló 

o A vajaspánkó című mese 

o Gryllus Vilmos: Vigye el a róka (gyerekdal, mese, rajzfilm gyerekeknek) | 

MESE TV 

https://www.youtube.com/watch?v=uQeK8NYG4hQ 

o Frédéric Chopin – The best  Nocturnes in 432 Hz tuning (great for reading 

or studying!) 

https://www.youtube.com/watch?v=3mi145S-HfQ 

o kincskeresés, eldugott tárgy megkeresése instrukciók alapján 

(hideg,meleg,langyos), vagy 

o „Erdei keresgélő” + színezéssel vagy anélkül 

A játék menete: 

Nyomtassátok ki mindkét lapot: a színezőt annyi példányban, ahány 

KisManó játszani szeretne (de még ne mutassátok meg a gyerekeknek.). 

A táblázatot elég 1 példányban. 

 

A táblázatot vágjátok fel a vonalak mentén, 15 kis ábrát kaptok így, 

ezeket színezzék ki a gyerekek, vagy Ti.  

 

Amikor elkészültetek, a kert különböző részein rejtsétek el úgy a 

képeket, hogy csak közelről lehessen meglátni őket. Az Aprókáknak persze 

rakhattok ki valamilyen könnyítést,  jelet, szalagot.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uQeK8NYG4hQ
https://www.youtube.com/watch?v=3mi145S-HfQ


Amikor ezzel is kész vagytok, kezdődhet a játék.  

A gyerekek  színezőjét és a ceruzákat tegyétek pl. a teraszon az asztalra, 

vagy bármilyen helyre, ahol jól lehet színezni. Az a fontos, hogy nem 

vihetik el onnan. A kertben  kell megkeresniük az apró képeket, amikor 

egyet megtaláltak, visszaszaladnak a lapjukhoz, megkeresik rajta a képet 

és  kiszínezik. Egyszerre csak egyet! 

 

Nehezíthetitek a feladatot azzal, hogy minden kis kép más más színű,  és a 

gyerekeknek az alapján kell a a saját képükön színezni.  

 

A feladat elvégzése után beszélgessetek a képről, pl.: 

- melyik állat van a bal oldalon 

- melyik állat van legfölül 

- mennyi állat van a képen 

- mennyi kis kockát találtak meg 

- ha valamit nem találtak meg, melyik lehet a hiányzó 

 

Nagyobbaknak: 

- hogyan, mi alapján tudná csoportosítani a játék végén összegyűjtött 

képeket , alkosson is csoportokat (halmazokat) belőlük (pl.: madár, emlős, 

szőre van, tolla van, növény, ember által készített, van párja...stb... 

- minden halmazhoz mondjon még néhány olyan állatot, amelyik nincs a 

képen, de odatartozik, ha van kedve, rajzolja le őket 

 

 

 

 

 



Erdei kereső, melléklet

 

 

 



 

Mese 

A vajaspánkó   

  

 Élt egyszer egy öregember és egy öregasszony. Kéri az ember az asszonyt: 

 

    -Süss nekem anyjuk vajaspánkót! 

    -Ugyan miből süssek? Egy csepp lisztünk sincs. 

    -Ej, te asszony! Kapard le a kosár oldalát, seperd fel a magtárt: hátha kerül 

így egy kis liszt.      

 

    Úgy is tett az öregasszony: lekaparta a kosár oldalát, felseperte a magtárt, s 

került is liszt két marékkal. A tésztába tejfelt kevert, pánkót vágott belőle, 

kisütötte vajban s kitette a pánkót az ablakba hűlni. 

    Elunta magát a vajaspánkó, legurult a lócára, a lócáról a padlóra, s a padlóról 

legurult az ajtó felé. Átgurult küszöbön a tornácra, a tornácról a lépcsőre, a 

lépcsőről az udvarra, az udvarból túl a kapun, mindig messzebb és 

messzebb.  Gurult, gurult az úton és szembe jött vele egy nyúl. 

 

    -Megeszlek te vajaspánkó! 

    -Ne egyél meg sandaszemű! Inkább hallgasd meg milyen szépet énekelek 

neked!  A nyúl hegyezni kezdte a fülét, s a vajaspánkó rákezdte az éneket: 

 

Vajaspánkó a nevem 

Elmondom eredetem: 

Magtárban sepertek, 

Kosárról kapartak 

Tejfellel kevertek 

Kemencén sütöttek 

Ablakon hűtöttek. 

Megszöktem az otthonomtól 

Gazduramtól, asszonyomtól 

Mért féljek nyúl tőled? 

Megszököm előled! 

 



    S tovább gurult. Úgy eltűnt a nyúl szeme elől mintha ott sem lett volna. 

Begurult a vajaspánkó az ösvényen az erdőbe, s találkozott a farkassal. 

    -Megeszlek te vajaspánkó! 

    -Ne egyél meg ordas farkas! Szépet énekelek neked.  És fújni kezdte: 

 

Vajaspánkó a nevem 

Elmondom eredetem: 

Magtárban sepertek, 

Kosárról kapartak 

Tejfellel kevertek 

Kemencén sütöttek 

Ablakon hűtöttek. 

Megszöktem az otthonomtól 

Gazduramtól, asszonyomtól 

Megszöktem a nyúltól, 

Miért féljek farkas tőled ? 

Mindjárt megszököm előled! 

 

    S tovább gurult. Úgy eltűnt a farkas szeme elől mintha ott sem lett volna. 

Gurult, gurult a vajaspánkó az erdőben, s szembe jött vele a medve. Csörtet, töri 

a lombot, rontja a bokrot. 

    -Megeszlek te vajaspánkó! 

    -Ne egyél meg tányértalpas, ugyan miért is ennél meg?  S a vajaspánkó már rá 

is kezdte: 

 

Vajaspánkó a nevem 

Elmondom eredetem: 

Magtárban sepertek, 

Kosárról kapartak 

Tejfellel kevertek 

Kemencén sütöttek 

Ablakon hűtöttek. 

Megszöktem az otthonomtól 

Gazduramtól, asszonyomtól 

Megszöktem a nyúltól, 

Ordas farkas úrtól, 



Miért félnék medve tőled? 

Megszököm mindjárt előled! 

 

  S tovább gurult. Úgy eltűnt a medve szeme elől mintha ott sem lett volna. 

Gurult, gurult a vajaspánkó, s szembe jött vele a róka. 

    - Jó napot vajaspánkó! Ej milyen jóképű, milyen pirospozsgás vagy!  De a 

vajaspánkó már rá is kezdte: 

Vajaspánkó a nevem 

Elmondom eredetem: 

Magtárban sepertek, 

Kosárról kapartak 

Tejfellel kevertek 

Kemencén sütöttek 

Ablakon hűtöttek. 

Megszöktem az otthonomtól 

Gazduramtól, asszonyomtól 

Megszöktem a nyúltól, 

Ordas farkas úrtól, 

Mackó Miska úrtól, 

Miért féljek hát tetőled? 

Megszököm könnyen előled! 

 

-Felséges ének! - szólt a róka.  Csak az a baj, hogy megöregedtem kedvesem, 

rosszul hallok. Ülj csak ide az orrocskámra, s fújd el még egyszer! 

    Nagyon jól esett a vajaspánkónak, hogy így megdicsérték az énekét. Felugrott 

a róka orrára és újrakezdte: 

 

    -Vajaspánkó a nevem... 

 

    Abban a pillanatban a róka-hamm-bekapta. 

 

    Ha a róka a vajaspánkót be nem kapta volna, az én mesém is tovább tartott 

volna! 

    "Itt a vége, fuss el véle, kerekerdő közepébe!" 

 

 



Vers, Mondóka 

Medve 

A bundám szőrös, kócos 

és a talpaim nagyok. 

A házam sűrű rengeteg, 

a medve én vagyok. 

Ha brummogok itt megremeg 

az erdő rengeteg. 

A málnabokrot megszedem, 

a mézet kedvelem. 

Farkas 

Tányértalpas, lompos farkas 

huss el innen, huss, huss, huss, 

nem engedjük a kis bárányt, 

fuss el innen, fuss, fuss, fuss! 

Felelgető   —   vers 

- Gyertek haza, ludaim!  

- Nem megyünk.  

- Miért?  

- Félünk.  

- Mitől?  

- Farkastól.  

- Hol a farkas?  

- Bokorban.  

- Mit csinál?  

- Mosdik.  

- Mibe mosdik?  

- Aranymedencébe´.  

- Mibe törölközik?  

- Kiscica farkába. 


