
Nyári összevont pedagógiai terv; javaslatok, ötletek óvodásainknak 

 

Közvetlen környezetünk ismeretei 

Nagyon szerencsések vagyunk, hogy a természethez ilyen közel lakunk, a természet 

közepében, egy gyönyörű erdővel körülvett kis faluban. Reméljük nyáron nagy 

túrákat, kirándulásokat tesztek a családotokkal, barátokkal. Nagykovácsiban 

mindenki kertes házban lakik fákkal, növényekkel körülvéve. Így mi naponta 

élvezhetjük a fák hűsítő lombkoronáját színpompás változásait évszakról, évszakra. 

És kertjeinkben csicsergő madarak énekére kelhetünk reggelente az erdőt járva pedig 

csodálatos koncertjüket hallgathatjuk. 

A fák nagyon hasznos növények. Magas szétterjedő 

lombkoronájuk árnyékot nyújt nekünk nyáron, 

gyönyörködhetünk leveleinek megannyi színében 

ősszel. Némelyik pihen egyet télen és csodálhatjuk 

rügyezését, gyönyörű virágait tavasszal. Egyik-

másiknak még gyümölcsét is ehetjük nyáron, ősszel.  

o Erdőjárás közben milyen fákat ismersz fel? 

o Milyen gyümölcsök teremnek a ti kertetekben?  

A fák, az erdők olyanok a földnek, mint neked a tüdőd, tisztítják a levegőt és oxigént 

termelnek.  

Tudod te is, hogy ha az erdőben jársz, kirándulsz, fontos hogy betartsd az erdő 

szabályait. 

 

Mindenkinek fontos a környezetünk védelme ezért nemzeti parkokat, tájvédelmi, 

természetvédelmi területeket hoztak létre az emberek. A környező erdők a Budai 

Tájvédelmi körzet részét képezik, így kiemelten fontos, hogy a természet védelmére 

figyeljünk erdő látogatás közben is. 

Ti is segíthettek ennek védelmében az erdőjárás szabályainak betartásával: 

o Vigyázz az erdő tisztaságára, NE SZEMETELJ! 

o Ne tördeld le az ágakat, növényeket! 

o Fontos, hogy védd magadat a kullancsoktól is, megfelelő ruházattal, 

kullancsriasztóval. 

o Hátizsákodban mindig legyen egy kulacs víz is.  

o Emlékezz mit mondtunk: Fülelj, Figyelj, Szimatolj, hogy az erdő minden 

csodáját észrevedd! 

 



Ha még többet szeretnél tudni az erdőről, akkor Erdő Ernő bácsi rövid meséit 

ajánljuk; a linkeken megtalálod: 

- Mi az az erdő? 

https://www.youtube.com/watch?v=qieaVaYejk8&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCmB4

0BWTNJ&index=31 

- Mik azok a fák? 

https://www.youtube.com/watch?v=ko2qb0QUY1I&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCm

B40BWTNJ&index=19 

- Miért van vastag kérge a fáknak? 

https://www.youtube.com/watch?v=o6G5eo9VbLE&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCm

B40BWTNJ&index=27 

- Mivel táplálkoznak a fák? 

https://www.youtube.com/watch?v=xc6fzjkpiKY&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCmB4

0BWTNJ&index=20 

- Miért fontosak a levelek? 

https://www.youtube.com/watch?v=BNoVnQ2Oc5Y&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iC

mB40BWTNJ&index=16 

- Hányféle levél létezik? 

https://www.youtube.com/watch?v=dvN6Nm332Pc&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCm

B40BWTNJ&index=17 

-Miért van a fáknak gyökerük? 

https://www.youtube.com/watch?v=jhncf5eglow&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCmB4

0BWTNJ&index=26 

- Milyen a tölgyfa? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrKydW3QbHo&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iC

mB40BWTNJ&index=6 

-A fenyőfáknak miért nem hullik le télen a levele? 

https://www.youtube.com/watch?v=mOfLUor0fTk&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCm

B40BWTNJ&index=30 

- Melyik fafajból él a legtöbb? 

https://www.youtube.com/watch?v=M9Ui8Ro20Ak&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCm

B40BWTNJ&index=21 

-Hogyan ültessünk el egy fát? 

https://www.youtube.com/watch?v=8rM8Jow3v44&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCmB

40BWTNJ&index=25 

- Kik azok az erdészek? 

https://www.youtube.com/watch?v=vq3h05eRPx0&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCmB

40BWTNJ&index=2&t=0s 

- Mire valók az erdei turistajelzések? 

https://www.youtube.com/watch?v=zdk9gF7OT5o&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCm

B40BWTNJ&index=9 
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És ne felejtsd el a fákat hosszan megölelni.  

 

A környezet a kertünkben is körülvesz minket, ahol 

tavasszal biztos sok volt a munka, és a szüleiddel 

sokat szorgoskodtatok. Nálatok is sok palánta szép 

nagyra nőtt már, amit továbbra is gondozni kell. Ne 

felejtkezzetek el róluk a nyáron sem, segítsetek szüleiteknek a kertben.pl: rendszeresen 

meglocsolni, kigazolni; hogy sok szép termést hozhasson nektek és finomságait 

kóstolhassátok. 

A kerti munkák közben érdekes kis állatkákkal is találkozhattok. 

Kertészkedés vagy játék során a kertben biztosan felfigyeltetek már környezetünk 

kicsiny törékeny élőlényeire: lepkékre, katicákra, méhecskékre, hangyákra és más 

bogarakra. Milyen csodálatos világ van elrejtve körülöttünk. Nézzünk bele a 

nagyítónkba és tudjunk meg róluk minnél többet. 

 

❖ Emlékszel a kedves kis dalunkra amit énekeltetek az 

oviban: Lepke, lepke szállj a tenyeremre… 

Készíthetsz egy szép lepkés karkötőt is, amíg ez készül 

addig hallgass meg egy pár érdekességet a lepkékről, hogy 

jobban megismerd. Készítsd el a saját lepkés karkötődet, a 

sablont megtalálod a terv végén. 

 

Lepke, pillangó 

 

A lepkék mérete igen változatos, van olyan faj, 

mely szárnyaival együtt csak néhány 

milliméteres, de a legnagyobbak a 30 centimétert 

is elérhetik. A lepkék szájában “pödörnyelv” bújik 

meg, ami úgy néz ki, mint egy feltekert laprugó, 

és a táplálkozáshoz használják. Hat lábuk 2-2 

karomban végződik, de csak 

kapaszkodásra való, a járáshoz 

gyenge. 

A lepkéket persze a szárnyuk alapján ismerjük fel! Az első szárnyuk 

nagyobb és tipikus virágra szálló lepke, amivel bárhol találkozhatunk 

szép széles és a legkülönbözőbb mintázatú szárnyakkal kápráztat 

minket.  



A lepkék kis korukban hernyóként tengetik életüket, néhány héten 

keresztül növényeket rágcsálnak, de van 2 évig hernyó formában 

fejlődő faj is. A gyerekkor végét a bábozódás jelenti, amikor a 

hernyó múmia módjára bezáródik egy burokba, ahol átalakul igazi 

pillangóvá. A kifejlett lepkék pödörnyelvükkel érett gyümölcsök, 

fák kicsorduló nedvét, harmatcseppeket, virágok nektárját 

fogyasztják 

 

Katica bogár 

A katicáról mindenkinek a 

hétpettyes katicabogár jut eszébe 

szép piros színével, pedig nagyon 

sokféle katica létezik: 2, 4, 10 pettyes, 

petty nélküli, foltos is és van, 

amelyikük sárga, vagy fekete.  

De maradjunk a kedvencünknél! 

A katica 5-8mm hosszú, gyerekkorában, lárvaként hosszúkás és 

szürke alapon sárga foltjai vannak. A felnőttek tavasszal rakják le 400 

petéjüket, 1 hét múlva kikelnek a kicsik. A hétpettyes katicabogár az 

ember egyik legjobb barátja, mert lárvaként és felnőtt bogárként is 

levéltetveket eszik, így megvédi a növényeket ezektől a kártevőktől. 

 

❖ Katicát nagyon sok mindenből készíthetsz.  

Néhány ötletet mutatunk, amit otthon is 

megtalálható dolgokból könnyen, gyorsan te magad 

is el tudsz készíteni: Apró katicákat könnyen 

mintázhatsz parafadugóval, vagy répával; 

nagyobbakat pedig egy fél almával, vagy 

burgonyával. 

 

Emlékszel a Katicabogár című dalra? Hallgasd 

meg: https://www.youtube.com/watch?v=rMSUBObMKBo  

  

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


 Méhek, Méhecske 

A háziméhek színe a sárgás, barnás, sokszor csíkos a potrohuk.  

A méhek nektárt és a virágport esznek, a virágokra szállva hátsó 

lábukon található kosárkába (pollenzacskóba) gyűjtik, majd a 

méhkasba szállítják, ahol méz lesz belőle. A méhek mirigye 

választja ki a méhviaszt, amiből a kasban a hatszögletű 

méhsejteket építik. 

A kasokban keretek vannak, amelyben a méhek elkészítik a méhsejteket 

a méz raktározására. A méhészek füstölővel kábítják el az állatokat, 

ameddig a keretekből begyűjtik a mézet. 

❖ Megnézhetik a Telhetetlen méheske történetét. 

https://www.youtube.com/watch?v=8cSo2oQ-DIo 

 

Hangya 

A hangyáknak 12 000 fajuk ismert.  

A hangyabolyokban akár több millió hangya is élhet.  

Az egyes hangya fajok különböző fészkeket építenek: vannak 

földből, tűlevelekből épített fészkek, fába vájt és faforgácsból 

nyállal ragasztott fészkek is.  

 

De a hangyákat szorgosságuk miatt csodálhatjuk igazán! 

Ha megbolygatjuk a hangyabolyt, láthatjuk, hogy a 

dolgozók azonnal szaladgálnak és a lárvákat és bábokat 

azonnal biztonságos helyre hordják. De veszély nélkül sem 

lustálkodnak, a bábokat, lárvákat folyamatosan figyelik, ápolják, szállítják mindig a 

megfelelő helyre. 

 

❖ Hangyát készíthetsz tojástartóból, műanyag kanalakból és színes papírból is, 

de akár burgonyával is nyomdázhatod. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8cSo2oQ-DIo


Ha kint vagytok a természetben, nagyon fontos hogy figyeljetek az időjárásra. 

o Miért is fontos, miért figyeljük meg? A kerted gondozása miatt is fontos tudni, 

hogy mikor és mennyit kell locsolni kis növényeidet, és hogy mikor keljél útra 

kirándulni erdőn, mezőn át. 

Négy dolgot fogunk megfigyelni, de ehhez elő is kell készülni egy kicsit. Megfigyeljük az eget 

és a felhőket, megnézzük a csapadékot/esőt, 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.  

o Készítsünk esőmérőt magunknak. Helyezd 

el a kertben, vagy a ház előtt a saját kis 

esőmérő befőttes üvegedet.  

o A szél méréséhez készíthettek saját 

magatoknak szélforgót. Tegyétek ki az 

ablakotok, vagy házatok elé, hogy könnyen 

láthassátok forog-e.  

 

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

amivel azt tudjuk mérni hogy hideg van, vagy meleg van. 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 írhatjátok, mintha csak egy 

időjárás naplót vezetnétek. 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     

 

 

 

 

 

 

 

  





Kerti vizes játékok 

 

Szappanbuborék fújás  

 

Buborék fújóhoz nem kell más, csak egy üres palackot félbevágni és 

belemártva a szappanos folyadékba már fújhatod is a szebbnél 

szebb buborékokat. 

 

https://pin.it/4x4OMfF ezen az oldalon még több ötletet találsz. 

 

A legfontosabb szappanbuborék recept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizes kísérletek 

 

Első kísérlet: hideg, vagy meleg? 

 

Keressetek három olyan műanyag tálat, amelybe belefér a kezetek, 

töltsétek meg mindhármat vízzel: az egyikbe jó hideg vizet 

tegyetek (mehet bele jégkocka), a középsőbe langyos vizet, a 

harmadikba pedig jó meleget. Tegyétek a kezeteket a két szélső 

edénybe (hideg és meleg) és tartsátok ott egy kicsit. Ezután 

tegyétek be mindkét kezeteket a középsőbe. Mit éreztetek? 

(Az egyik kezével melegnek, a másik kezével hidegnek fogja érezni 

ugyanazt a vizet. Vajon miért?) 

https://pin.it/4x4OMfF


Amelyik keze először a jó meleg vízben volt, az most a langyos vizet jó hűvösnek érzi. 

Amelyik keze a jéghidegben fagyoskodott, most szinte forrónak érzi a langyos vizet.  

 

Második kísérlet: szétfolyó színek 

 

Egy papírzsebkendőt lyukasszatok ki középen és a lyuk 

köré rajzoljatok filctollal színes köríveket! Töltsetek egy 

pohárba félig vizet és tegyétek a papírzsebkendőt a pohár 

tetejére! A lyukon dugjatok át egy másik 

papírzsebkendőt, és várjatok türelmesen! Figyeljétek 

meg, mit történik! 

 

A lyukon átdugott papírzsebkendő felszívja a pohárban lévő vizet és átvezeti a pohár 

tetején lévő másik papírzsebkendőbe. A lyuk köré rajzolt színes vonalak szétfolynak, 

mert a víz hozzájuk is elér és feloldja a filctoll tintáját. 

 

Keressetek még olyan dolgokat, amik felszívják a vizet! Például: szivacs, szivacsos 

törlőkendő, különböző textil darabok, konyharuha, vékonyabb és vastagabb papírlap, 

papírtörlő. Melyik szívja fel leggyorsabban a vizet? 

 

Próbáljátok egyik edényből a másikba áthordani a vizet szivacs segítségével. 

Mártsátok bele a szivacsot a vízbe, aztán csavarjátok ki a másik edénybe. Versenyezni 

is lehet! 

 

Harmadik kísérlet: festés vizes lapra 

 

Fogjatok egy rajzlapot, vagy vastagabb fénymásolópapírt és 

szivacs segítségével vizezzétek jó alaposan be. Ezután ecset 

segítségével csöpögtessetek rá jó híg festéket (tempera, 

vagy hobbifesték adja a legszebb árnyalatokat). Gyönyörű 

lesz, ahogyan szétterülnek a pacák a vizes lapon! 

Használjatok 3-4 féle színt, így igazán csodálatos képeket 

készíthettek.   



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 növénymag).  

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. 

 

Mit gondoltok lehet e kalapáccsal festeni? De még milyen szépet…. próbáljátok ki ti 

magatok is.  

Szükségetek lesz: Frissen szedett virágokra, füvekre; 

kalapácsra; és papírtörlőre, vagy egy újságpapírra (legyen jó 

nedvszívó képességű, mondjuk félfamentes rajzlap vagy 

akvarellpapír), de megmaradt anyagdarab is jó.  

Fontos, hogy sima felületen dolgozzatok, és kibírja a 

különleges „ecsetet”, a kalapácsot. Anya, és apa mindig legyen 

mellettetek amikor kalapáltok!  

Gyűjtsétek be a virágokat, és indulhat is az alkotás. Tegyétek le 

a fehér papírotokat, vagy az anyagdarabot, amire festeni 

szeretnétek. (Emlékezz! Fontos, hogy jól szívja a nedveket, vizet, 

mert akkor fogja beszívni a színanyagát a virágnak. 

Nyomtatópapír nem jó!).  

Tegyétek rá a virágokat, füveket, amit a kertben gyűjtöttetek. 

Takarjátok le egy papírtörlővel, vagy egy újságpapírral. Azért, 

hogy ne mozduljon el, akár le is ragaszthatjátok. Utána pedig 

indulhat a kalapálás. Sok apró kicsi finom ütéssel kalapáld bele a 

papírba a virágokat. Közben, ellenőrizheted is, hogy megjelent-e 



a minta már. Ha megjelent, akkor nincs is más dolgod, mint levenni a papírtörlőt, és a 

növény maradványait leszedni a papírról, anyagodról. Kész is van az alkotásod. 

 

Nevelj saját szivárványt papír, színes filctoll és víz segítségével. 

Fehér papírból vágj ki egy szivárvány alakú darabot.  

A színes filctollak segítségével, a szivárvány mindkét oldalán rajzold be a színeket 

sorrendben egymás után, de csak a két végén.  

Készíts elő egy kerek alacsony tálat, tányért és önts az 

aljára egy kevés vizet. Tartsd meg a szivárványodat egy 

csipesszel (elkérheted anya szemöldökcsipeszét is), 

vagy gémkapocs és fonal segítségével tedd a színes 

végeit a vízbe, és figyeld meg ahogy kúszik felfelé a 

szivárvány.  

Házi lávalámpa 

A lávalámpa igazi retró különlegesség, de a legtöbb szülő 

még emlékszik rá, milyen izgalmas és megnyugtató volt a 

színes buborékokat nézni.  

Hozzávalók: Víz, ételfesték, olaj, pezsgőtabletta.  

Fél pohárnyi vizet színezz meg ételfestékkel, egy másik 

pohárba pedig tölts olajat (nagyjából a háromnegyedéig). 

Óvatosan öntsd a festékes vizet az olajba, vigyázz, nehogy 

túltöltsd a poharat! Törj nagyobb darabokra néhány 

pezsgőtablettát (pl. savlekötőt), majd tegyétek ezeket a vizes 

olajba! Az olaj és a víz nem keverednek össze, a 

pezsgőtabletta hatására pedig buborékok keletkeznek, melyek a vízhez kapcsolódva a 

pohár felszínére hozzák a színes cseppeket. 

 

„Sétáló” víz 

Sokszínű kísérlet.  

Hozzávalók: ételfestékre, kisebb poharak, erős papírtörlő.  

A papírtörlőt vágjuk fel csíkokra, a poharakba pedig 

tegyünk ételfestékkel megszínezett vizet. Óvatosan tegyük 

a papírcsíkokat a poharakba, úgy, hogy az egyik végük az 

egyik pohárban, a másik pedig a másikban van. Rövid 

időn belül megfigyelhetjük, ahogy a víz "felvándorol" a 

papírcsíkokon, illetve, ahogy a színek összekeverednek.   



Játsszunk a vízzel! 

 

A nyár a legalkalmasabb időszak arra, 

hogy a gyerekek sok-sok tapasztalatot 

szerezzenek a vízről.  A vizes játékok 

segítségével még méricskélni, 

összehasonlítani és számolni is 

tanulhatnak. Számtalan játékot, 

tevékenységet kínálhatunk nekik. 

 

Mivel nyár van, biztosan akad olyan hely – udvaron, kertben, ahol nyugodtan 

öntögethettek, méricskélhettek. 

 

 Vegyetek elő különböző méretű edényeket, poharakat, tálkát, merőkanalat, 

kiskanalat, szűrőkanalat – lehet köztük egyforma nagyságú is. Persze kell még 

a játékhoz víz is, amit lehet öntögetni, meregetni, folyatni, csurgatni, 

csepegtetni egyik edényből a másikba.  

Például így: 

 

 

 

 

 

 Ha két egyforma méretű edénybe öntögeti a vizet, mondhatjuk, hogy ez 

“ugyanakkora”, mert „ugyanannyi” víz fér bele. 

 Ha egy nagyobb edényből önti a kisebbikbe, megtapasztalja, hogy abba nem fér 

be az összes víz, csak „kevesebb”. 

 Ha kisebb edényből önti a nagyobbikba, látja, hogy nem lesz tele, mert abba 

még ”több” fér. Vajon mennyit kell még beleönteni? 

 Megpróbálhatjuk együtt sorba rendezni az 

edényeket a legkisebbtől a legnagyobbig. Ez már 

nem könnyű feladat! 

 Töltsetek meg egy kancsót és tippeljétek meg, 

mennyi poharat tudtok teletölteni belőle! 

 Versenyfeladat tesóknak: ki tudja hamarabb 

átmeregetni a vizet kanállal egyik edényből a másikba?    



 Ha van még időtök játszani: töltsd le a vízzel kapcsolatos memóriajátékot! 

Nyomtasd ki és lamináld (vagy ragaszd kartonból kivágott négyzetlapokra) és 

már játszhattok is! Kicsiknél lehet a szabály az, hogy egyszerre 4 kártyát 

fordítunk fel. Aki párt talál, az a kártyák lefordítása után még egyszer fordíthat 

4-et. Nagyobbaknál egyszerre csak 2-3 kártyát fordítsunk (persze így nehezebb 

a feladat). Az a győztes, aki több párt gyűjtött. 

memória játék víz 1. 

 

Vitorlás versenyek 

● Rengeteg újrahasznosítható kacatból készíthetsz otthon verseny hajót, mint 

például: Tojástartóból vagy dugók üdítős palackok, befőttes kupakból, de akár 

jégkockából is. Egy kis szél kell a vitorlákba és indulhat is a verseny! 



● Az elmaradhatatlan vitorlás hajó hajtogatásra láthattok 3 ötletet. 

  

 

 

 

 

 

Festés a szabadban. 

 

Egyszerűen is lefoglalhatod magad ezekkel a különleges festési ötletekkel. 

Beton festés, vízzel, különböző ecsetekkel, szivaccsal, festőhengerrel. 

Vizes festés vízipisztollyal  

   

 

 

 

 

 

 

  



Árnyék rajzolás 

Az árnyékrajzolás remek móka, ha hét ágra süt a nap. 

I  

Szeretnéd le rajzolni kedvenc játékodat, barátodat? Most a napocska ebben is segít 

neked állítsd úgy a játékodat, hogy árnyékot vessen a papír lapra és már rajzolhatod 

is körbe a papíron. 

 

 

 

Kreatív időtöltések a nyáron 

 

 

 

 

Az újrahasznosítás jegyében 

Összegyűlik otthon sok hulladék, amit kidobnátok, természetesen szelektív hulladék 

gyűjtőbe szétválogatva! 

De előtte nézzétek meg mielőtt kidobnátok mennyi csuda dolgot készíthettek belőle. 

Ebben a részben olyan ötleteket találhattok, amit különböző otthon is megtalálható 

anyagokból készíthettek el. 

 

Amiből biztos rengeteg van otthon a wc papír guriga. 

Készítsetek számolós játékot, egy kis kertészkedés után 

levágott faágakkal. 

 



Tojástartó ötletek: 

 

Készíts pom-pom-os fagyi kelyhet! 

  

Vágd le a csúcsos részét a 

tojástartónak és készíts pom- pom- ot 

a képek segítségével. Tedd bele az 

elkészült fagylaltodat a tölcsérbe, és 

már indulhat is a játék fagyizó. 

 

 

 

Sellők a habokból, színes uszonyokkal.  

Vágd ki a tojástartó kerek részeit. Fesd be a tetszőleges sellőszínekre, és ragaszd 

össze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Halacskák a tojástartóból. 

 

 

 

 

 

 

  



Bogárkák és barátaik 

 

Vágjátok ki szüleitek segítségével a formákat, a tojástartóból és fessétek be az itt látható 

színekre. Szükségetek lehet még zsenília drótra, illetve mozgó szemekre, hogy még 

élethűbbek legyenek ezek a kedves kis állatok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műanyag palack ötletek 

 

Nyári terítő készítése palack festéssel, nyomdázással. Válaszd ki a 

kedvenc színedet és nyomd bele a palack alját. Kész is van a 

nyomdád, kezdődhet is a nyomdázás. 

 

Méghogy az öcsit nem lehet lefoglalni? Íme egy 

ötlet! 

Rendezzetek célba lövő versenyt a testvéreddel. 

Nem kell hozzá csak egy-két papír guriga, színes 

labdák vízipisztoly. Kezdődhet a versengés, de csak 

a szabadban! 

 

 



Vidám polipocska, kedves méhecske és katicabogár Wc papír gurigából 

A gurigán kívül nem kell más csak színes papírok olló, ragasztó és ügyes 

kezecskéd. 

 

 

 

 

 

Idén nyáron talán nem mehettek a tengerpartra. Ne szomorkodj!        

Ide varázsoljuk neked, szálljatok csónakba és vitorlázzatok horgásszatok és remekül 

érzitek majd magatokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítsetek a körülöttetek lévő természetes anyagokból varázslatos játékokat. 

Ágakból készült vitorlások. 

 

 

 

 

 

 



Ágak közé szőtt virágképek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Így készíthetitek el a képkeretet ágakból 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ágakból az Ágas Bogas család készítése egy kis maradék fonal feltekerésével és 

kezdődhet a mesemondás, bábelőadás. 

 

 

 

 



Kertben, kiránduláson gyűjtött termésekből, faágakból, csigaházból, kavicsokból 

mandalák készítése. 

 

 

 

 

 

 

Vagy csak pici manók rajzolása a kőre csinos fű frizurával pont a talpad alatt. 

 

 

 

 

 

 

Vagy ugróiskolát labirintust felfesteni és indulhat a játék.  

 

És a gyönyörű koronák, koszorúk, karkötők készítése fűzése, ragasztása virágokból, 

faágakból, levelekből. 

  

 

 

 



Pitypang koszorú készítése, fűzése képekben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen jó a forróságban a hűvösebb aszfaltra kifeküdni és 

rajzolgatni mókás képeket a betonra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Versek, mesék 

 

Találhatsz ebben a csokorban néhány verset, amelyek a nyár színeit, ízeit, illatait, 

kalandjait idézik fel. 

 

 

Kányádi Sándor: Kánikula 

 

Kutyameleg, kánikula, 

nyelvét kiveti a kutya, 

budákol, a tűző, heves 

nap elől árnyékot keres. 

 

De alighogy hűvösre lel 

s leheverne, költözni kell: 

falja az árnyékot a nap, 

s az ebbe is beleharap. 



 

 

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz 

 

Hogy mit láttam? Elmondhatom. 

De legjobb, ha lerajzolom. 

Megláthatod te is velem, 

csak nézd, csak nézd a jobb kezem. 

 

Ez itt a ház, ez itt a tó, 

ez itt az út, felénk futó, 

ez itt akác, ez itt levél, 

ez itt a nap, ez itt a dél. 

Ez borjú itt, lógó fülű, 

 

 

 

 

 

hasát veri a nyári fű, 

ez itt virág, ezer, ezer, 

ez a sötét gyalogszeder, 

ez itt a szél, a repülés, 

az álmodás, az ébredés, 

ez itt gyümölcs, ez itt madár, 

ez itt az ég, ez itt a nyár. 

 

Majd télen ezt előveszem, 

ha hull a hó, nézegetem. 

Nézegetem, ha hull a hó, 

ez volt a ház, ez volt a tó. 

 



 

 

 

Zelk Zoltán: Vakáció 

Hova menjünk, 

milyen tájra? 

Hegyre talán 

vagy pusztára?  

 

Folyópartra 

vagy erdőbe? 

Faluszéli 

zöld mezőre? 

 

Lepkét fogjunk 

vagy horgásszunk? 

Vagy mégiscsak 

hegyet másszunk? 

 

Akár erdő, 

akár folyó: 

gyönyörű a 

vakáció! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy szép, meleg nyári délután a hűs szobában izgalmas történeteket meséket hallgatva 

jól telik majd a pihenés. Ezeket a régi meséket hallva, akár te is eljátszhatod, 

előadhatod, ezeket a kalandos történeteket kistestvérednek, családodnak. 

Egyszer régen, nagyon régen, kint jártam a meseréten. Ahogy mentem, ahogy 

jártam, tudjátok, hogy mit találtam? Semmi mást csak egy mesét, kezdem is az 

elejét… Óvónénijeitek kedvenc meséikkel készültek nektek: 

https://drive.google.com/drive/folders/1a9a9R1sNJYQlXNi91plkKx9SpUerKCyj?u

sp=sharing  

 

Ajánlott mesefilmek, mozizz együtt a családoddal. 

Karolina Rajzos mesék  

Májusi mese https://youtu.be/tjS4jJZdFlQ  

Falánk Tyúkocska 

https://www.youtube.com/watch?v=4x7djvV7shU&feature=share  

Egy nyári nap a kertben https://www.youtube.com/watch?v=60K2Ojyzpi0 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1a9a9R1sNJYQlXNi91plkKx9SpUerKCyj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a9a9R1sNJYQlXNi91plkKx9SpUerKCyj?usp=sharing
https://youtu.be/tjS4jJZdFlQ
https://www.youtube.com/watch?v=4x7djvV7shU&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=60K2Ojyzpi0


Bogyó és Babóca nyári meséi. 

Buborékok 

https://www.youtube.com/watch?v=x35Zjx8cRUM  

 

Homokvár 

https://www.youtube.com/watch?v=SeEDQpfWI8Y 

 

Palacsintasütés 

https://www.youtube.com/watch?v=X47V44tf7ik 

 

Nyári Bogyó és Babóca meséket összefűzve találsz még itt: 

https://www.youtube.com/watch?v=S8_j8l3gFoU 

 

Diafilmek 

Diafilmvetítés esős napokra, csak egy számítógépre lesz szükséged hozzá. 

 

Böbe és a horgászbot http://dydudu.hu/diafilm/016/16.html  

Böbe-baba a játékboltban http://dydudu.hu/diafilm/014/14.html  

Süsü, a sárkány http://dydudu.hu/diafilm/114/114.html 

Csipkerózsika http://dydudu.hu/diafilm/020/20.html 

A török és a tehenek http://dydudu.hu/diafilm/010/10.html 

A telhetetlen méhecske http://dydudu.hu/diafilm/009/09.html  

Az almafácska meséje http://dydudu.hu/diafilm/012/12.html  

Frakk és a lusta macskák http://dydudu.hu/diafilm/024/24.html  

Kismalac meg a farkasok http://dydudu.hu/diafilm/030/30.html  

Hamupipőke http://dydudu.hu/diafilm/026/26.html  

Mazsola fürdik http://dydudu.hu/diafilm/032/32.html  

Öreg néne őzikéje http://dydudu.hu/diafilm/038/38.html  

A hét napjainak meséje http://dydudu.hu/diafilm/109/109.html  

Vackor az óvodában http://dydudu.hu/diafilm/086/086.html  

https://www.youtube.com/watch?v=x35Zjx8cRUM
https://www.youtube.com/watch?v=SeEDQpfWI8Y
https://www.youtube.com/watch?v=X47V44tf7ik
https://www.youtube.com/watch?v=S8_j8l3gFoU
http://dydudu.hu/diafilm/016/16.html
http://dydudu.hu/diafilm/014/14.html
http://dydudu.hu/diafilm/114/114.html
http://dydudu.hu/diafilm/020/20.html
http://dydudu.hu/diafilm/010/10.html
http://dydudu.hu/diafilm/009/09.html
http://dydudu.hu/diafilm/012/12.html
http://dydudu.hu/diafilm/024/24.html
http://dydudu.hu/diafilm/030/30.html
http://dydudu.hu/diafilm/026/26.html
http://dydudu.hu/diafilm/032/32.html
http://dydudu.hu/diafilm/038/38.html
http://dydudu.hu/diafilm/109/109.html
http://dydudu.hu/diafilm/086/086.html


Készíthetsz te magad is diarajzot, diafilmet. Rajzolj a 

képkockákra saját történeteket.  

 

Vágj bele a kerek optikába (a kamera középső kis köre), fűzd 

bele a filmedet, és pereghet is a film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesekönyvek a nyárra 

Vázsonyi Endre: Rémusz Bácsi meséi 

Fésűs Éva: Az ezüsthegedű 

Kovács Ágnes (szerk.): Icinke-picinke Népmesék 

óvodásoknak 

Hunyadiné Körtvélyesi Anita: (szerk.): Óvodások 

mesekönyve  

Beatrix Potter: Nyúl Péter és barátai 

Sven Nordqvist: Pettson és Findusz 

kalandjai 

Csukás István: Pom-pom meséi 

  



Izgalmas fejlesztő játékok 

 

Mókás palack akváriumot készíthetsz műanyag palackból,  https://pin.it/2jJNy13  

 

Jégbe fagyott dínó tojások 

 

Csak néhány pici dínóra, vagy állatkára és pár 

vízilufira lesz szükséged. Tedd be a 

fagyasztóba és indulhat a játék. 

 

 

 

Kupak halászat fapálcikával 

 

Ehhez csak kupakra, egy nagyobb tálra és két fapálcikára, vagy 

evőpálcikára lesz szükséged. Töltsd fel a tálat vízzel és már kész 

is a játékod. 

 

 

 

 

Ügyességi játékok 

 

-Tojástartóból madzag és fagolyó felhasználásával 

-Műanyag palack és kupakja, illetve kindertojásból elkészítve festéssel vagy gumilap 

felragasztásával szépen ki díszítve még egy éhes cápa is elő bukkanhat, hogy bekapja 

a halacskát.  

-Vagy éppen egy szép virágos rét, hogy a méhecskét 

magához csalogassa. 

 

https://pin.it/2jJNy13


A nagy melegben jól esik egy kis felfrissülés vizben pancsolás. 

  

Nem kell hozzá más csak egy pár vizilufi, üres üdítős palack, homokozós vödör. 

A vízzel teli lufikat akasszátok fel a faágakra vagy egy hosszú kifeszített zsinegre és 

próbáljátok meg eltalálni egy faággal és hűsítő zuhany lesz a 

győztes nyereménye. 

A vödrökbe tett vízzel sorversenyeket és vízhordási 

versenyeket is rendezhettek a családdal. a sorversenyekhez 

használhattok még vizezett szivacsot is. 

Jó móka a homokvár építés is. 

 

 

 

 

 

Augusztusi csillaghullás  

Perseidák meteorraj: Augusztus 10-15. A legtöbb 

csillagot augusztus 13-án láthatod. 

Egy 

Augusztusi 

éjszaka 

maradj fent sokáig és számold a 

hullócsillagokat, Ne felejts el kívánni is 

valami szépet.  

Ha leengedtétek a medence vizét, akkor egy kényelmes kis zugot varázsolhattok 

magatoknak a csillagnézéshez. Jöhet a párna és a takaró, és már kész is a kinti ágyikó. 

  



Mozogjunk nyáron is a szabadban 

 

Tornáztatók 

Kistornászok vagyunk mi, (csípőre tett kézzel jobbra-balra forgatni a vállunkat) 

szépen tudunk tornázni, 

jobbra és balra hajolunk, (csípőre tett kézzel jobbra, majd balra hajolunk) 

és utána ugrálunk. (ugrálunk ritmusra) 

 

Ujjainkat mozgatjuk, (előre nyújtott karral mozgatjuk az ujjainkat) 

karjainkat forgatjuk, (karkörzés előre) 

előre-hátra hajolunk, (csípőre tett kézzel előre, majd hátra hajolunk) 

és a végén tapsolunk. (tapsolunk ritmusra) 

 

Ilyen nagy az óriás: 

nyújtózkodjunk kispajtás! (felállunk, fölfelé nyújtózkodunk) 

Ilyen kicsi a törpe: 

guggoljunk le a földre! (leguggolunk) 

 

Ilyen nagy az óriás, (állva, felfelé nyújtózkodunk) 

Ágaskodjunk kispajtás. 

Ilyen kicsi a törpe, (leguggolunk) 

Guggoljunk le a földre. 

Mérleg vagyok, billegek, (terpeszben oldalra 

kinyújtjuk a karokat és billegünk balra-jobbra) 

Két kezembe súlyt teszek. 

Óra vagyok, ketyegek, (magunk előtt a két 

mutatóujjunkat felváltva felfelé emelgetjük) 

Óvodába sietek. (ritmusra topogunk a szabadban 

sokat nyáron is 

 



Játékkal tegyük színesebbé a szabadban töltött időt 

Még mindig igaz, hogy a legalapvetőbb és legegészségesebb mozgás a gyaloglás.  

A gyerekek viszont egy idő után ellenkezhetnek, mert a sétákat unalmasnak tartják, 

ezért közös sétáinkat különböző játékokkal tegyük vonzóbbá. 

 

Erőd a fák között 

Sok játékhoz nyújtanak segítséget a fák is. Közöttük futkosni nemcsak szórakoztató, 

de egészséges is. Próbáljunk a 

gyerekeknek kialakítani a fák között egy 

erődhöz hasonló játékot. Csak egy hosszú 

zsinórra lesz szükségünk, amit a fák köré 

tekerünk és húzunk ki – néhol 

szemmagasságban, máshol közvetlenül a 

föld felett, néhány ponton a kialakított 

pálya keresztezheti is magát. Ki lesz az 

első, aki a zsinór követve elsőként célba ér? Vigyázat, itt-ott át kell majd ugrani a 

zsinórt, illetve át kell mászni alatta! 

 

A kertben vagy az erdőben a kidőlt fáknak is hasznát vehetjük. A kisebb gyerekek 

segítségünkkel felmászhatnak a rönkre és átegyensúlyozhatnak rajta, a nagyobb 

gyerekek pedig próbálhatják megőrizni az egyensúlyukat.  Ki képes a farönkön 

mérleget csinálni? Vagy visszafelé járni? A gerendagyakorlatok, vagyis a mi 

esetünkben egy kidőlt farönk segít az egyensúly megőrzés, izomkoordinálás és 

fürgeség elsajátításában. 

 

Gurulás a domboldalon: Egy, kettő, három, start!  

Az egyszerű gurulás egy lejtőről 

hihetetlenül erősíti a gyerekek izmait 

és hozzájárul a mozgáskoordinálás 

elsajátításához. Három éves kortól 

taníthatjuk a bukfencezést is (ebben a 

gyerekek talán ügyesebbek lesznek, 

mint a szülők). És ha már a földön 

heverészünk, kipróbálhatunk egy kis 

gyorsasági versenyt: a hason vagy háton fekvő gyerekek egy tapsra gyorsan 

felugranak és a kijelölt célig futnak. A versenyt színesebbé tehetjük azzal, hogy a 

gyerekek kezében labda vagy más, természetben talált tárgy lesz, így a felálláskor nem 

tudnak a kezükre támaszkodni, és csak a hasizmok dolgoznak. 



Mezítláb jó 

Ha a kertben csak fű van virágok nélkül (nem veszélyeztet 

bennünket egy méhfullánk), engedjük a gyerekeket 

mezítláb futkározni. A mezítláb járás és futás biztosítja a 

talp reflexpontjainak természetes masszírozását, 

kiegyenesíti a hátgerincet, erősíti a talp és lábszár izmait. 

Kiváló testedző mozgás! 

 

Béka ül a fűben!  

Jelöljünk ki a réten vagy a kertben egy játékterületet (például egy 

fától egy másik fáig). A gyerekek hunyják be a szemüket, mi pedig 

rejtsünk el a fűben néhány otthon, papírból elkészített vagy vásárolt 

gumi békát. A „Béka ül a fűben!” kiáltásra a gyerekek gyorsan 

keresni kezdik a békákat. Az nyer, aki a legtöbb békát megtalálta. 

 

Csigabigák versenye 

A gyerekek négykézlábra ereszkednek és a startvonalra „állnak”. 

Hátukra tegyünk valamilyen könnyű tárgyat, például tobozt. A feladat 

célba érni anélkül, hogy a toboz leesne. 

 

Szabadtéri ügyességi játékok 

Minden szülő tudja, hogy a szabadban töltött játék a lehető legjobb a gyermekének, 

mégis manapság a gyerekeket egyre nehezebb rávenni arra, hogy otthagyják a tévét, 

számítógépet, kütyüket és kimenjenek a szabad levegőre, kertbe. 

Sokszor a válasz a gyerektől: „unatkozom, mit csináljak kint”? Segítünk ezzel az 

összeállítással, olyan tevékenységeket ajánlunk amit a gyerekek a legjobban szeretnek 

csinálni a szabadban. 

 

Labdás ügyességi játékok 

 

A párok egymásnak dobálják a labdát (kettőt egyszerre, 

mindkét játékosnál van egy labda). Sikeres dobás után, 

mindketten egy lépést hátralépnek. 



Párok egymásnak dobják a labdát, de mindig valami különleges módon: pl. háttal, 

vagy egyik láb alatt, stb. Ki tud érdekesebb feladatot kitalálni? 

Lerakjuk a labdát a földre, onnan próbáljuk felhozni pattogni úgy, hogy csak ütögetjük 

ütemesen. 

Falnak dobjuk a labdát, tapsolunk egyet mielőtt a falról visszapattanó labdát elkapjuk. 

Ha sikerült, kettőt tapsolunk és így tovább... 

Falnak dobjuk a labdát, fordulunk egyet (egy teljes kört a saját tengelyünk körül) 

mielőtt a falról visszapattanó labdát elkapjuk. 

 

Gumizás 

 

Vegyél egy kb. 3 méter hosszú nadrággumit, kösd össze egyik 

felénél. Három ember, vagy egy ember és két szék kell hozzá 

      

 

 

Papírsárkány eregetés 

 

Otthon is készíthetünk 

papírsárkányt például már nem 

használt nejlonzacskóból, vagy 

megmaradt csomagolópapírból. 

 

 

 

 

Ugráló kötelezés 

 

Az ugráló kötelezés kiválóan fejleszti a koordinációs 

képességet és a ritmusérzéket és szinte az összes 

izomcsoportot megmozgatja, ezen kívül szuper 

kikapcsolódás. Többen is csinálhatjuk egyszerre, akár 

zenére is. 



Ugróiskola  

 

Rajzolj a földre három kockát egymás után, melybe 

belefér (mindkét) lábad. Rajzolj utána kettőt, majd 

egyet és újra kettőt. Másfajta eloszlással is rajzolhatsz 

ugróiskolát. 

Fogj egy kisebb kavicsot. A játékos ezt a kavicsot 

először bedobja az első négyzetbe, majd féllábbal 

utána ugrik. Felveszi a követ, vigyázva, hogy másik 

lába ne érjen a földre és a második négyzetbe dobja, 

majd utánaugrik fél lábon, és így tovább. A kettős 

négyzetbe mindkét terpesztett lábával egyszerre kell ugrani, az utolsó előtti négyzetet 

viszont ki kell hagyni. Ha a végére ért, ugrásból meg 

kell fordulnia és most már kavics dobása nélkül 

visszafelé is végig kell ugrálni a mezőket. Ha nem a 

megfelelő négyzetbe sikerül dobni a követ vagy ugrás 

közben leér a lába, vagy a vonalra lép illetve az utolsó 

előtti négyzetet bármilyen módon megsérti, kiáll, és a 

következő játékos jön.  

 

 

Kincskeresés 

Készíts kincskereső játékot otthon a gyerekeknek! 

Ennek a játéknak az egyszerűbb változata, amit már a 

legkisebbek is tudnak játszani, amikor az udvaron, 

homokozóban, játszótéren elrejtünk apró tárgyakat, vagy 

édességeket (nyalóka, csoki, kis műanyag figurák, autók, plüss 

játékok) és ezeket kell a gyerekeknek megtalálniuk.   

 

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!  



Zenél az egész világ, zenélj, dalolj velünk 

 

A világunk tele van zenével, ritmussal, dallammal. Minden ami körülvesz hangok, 

ritmusok zenéivel tölti be napunk minden egyes percét. Füleljetek! Megtudnátok 

találni a körülöttünk lévő világ ezernyi muzsikáját? Mi is tudnánk ritmusokat 

előcsalni? Persze! Hiszen itt van a legfőbb hangszerünk a kezeink. 

De a körülöttünk lévő tárgyakból is készíthetünk 

hangszereket. 

-Hogyan? Kérdeznétek. 

Mutatunk egy- két kreatív ötletet, arról hogyan tudtok ti is 

otthon ilyet készíteni. 

 

Alakítsatok otthon egy zenekart, készítsetek hozzá hangszereket újrahasznosított 

anyagokból: 

 

Maracas:  

A maracas vagy rumbatök párosával használt, 

rázással megszólaltatott hangszer. 

● Actimel joghurt poharából készülhet 

A kimosott műanyag palackot, tölts fel különböző 

magvakkal, rizzsel és zárd le szorosan a palack 

szájánál egy lufival. 

 

 WC papír gurigából is készülhet csörgő 

A guriga hengerét Nyomd össze a két végén és zárd le 

ragasztószalaggal, de előtte ne felejtsd el feltölteni 

magokkal, rizzsel vagy gyönggyel, ami majd zörög a 

belsejében. 

Díszítsd kedved szerint festéssel vagy filctollal. 

Papírba csomagolva még szebb hangszert varázsolhatsz. 

 

  



Dob 

Készíthetsz dobot is, üres 

konzervdobozból. vágd le a lufi 

nyakát ollóval. A Lufiddal szorosan 

zárd le a konzervdobozod száját. 

Rögzítsd befőttes gumival. 

Dobverőnek fapálcika, szívószál, 

kisebb fakanál is megfelelő.  

 

 

Répa furulya 

● Igen! Lehetséges! 

De csak egy nagyon ügyes kezű, türelmes 

felnőttnek. 

Itt találtok videót róla, hogy hogyan tudjátok 

elkészíteni. 

https://www.youtube.com/watch?v=E3Msi24KKHo 

 

Trombita 

• Hozzávalók: műanyag cső (locsolócső darab) 

tölcsér, sok szigetelő szalag az összeragasztáshoz. 

 Ragaszd össze a locsolócsövedet a képen látható 

módon, ragaszd hozzá a tölcsért és készen is van a 

hangszered. 

 

Kasztanyetta 

Páros spanyol népi ütőhangszer, a két különböző lap (általában fából vagy 

műanyagból) összekoccanása adja ki a hangot. 

Keskeny karton papír csíkot hajlíts ketté középen. Ragassz 

bele kettő fém kupakot. 

Díszítsd kedved szerint.  

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=E3Msi24KKHo


Harmónika  

Szükséged lesz: 2 db fogpiszkálóra 2 db spatulára és 3 db befőttes gumira. 

Az elkészítését a képen láthatod. 

 

 

 

 

 

 

Pánsíp 

● Az oviban már készítettünk ilyet szívószálból. Vágd 

le egyre kisebbre a szívószálakat és ragaszd össze 

ragasztószalaggal és már fújhatod is. 

Egy kis tipp minél vastagabb a szívószál, annál jobban fog 

szólni a hangszered. 

 

 

 

Bendzsó, gitár 

● Befőttes üveg kupakjára feszítsél három, négy darab befőttes gumit. Szárának 

fagyis pálcikát ragassz a hátoldalára. Lehet még 

cipős vagy zsebkendős dobozból is készíteni. 

 

És most már, hogy ennyi szép hangszer elkészült össze is 

állt a Családi Zenekar. Kezdődjön hát a zene-bona 

vigalom!  

  



Ismételjétek át a Járjunk táncot ripegőt, ropogót... kezdetű dalunkat. 

https://www.youtube.com/watch?v=j8JtoeXfN28 

Emlékszetek még rá hogyan táncoltuk rá? Ha esetleg már elfelejtettétel egy kis 

emlékeztető: 

Járjunk táncot ripegőt ropogót. (Csípőre tett kéz, sarokérintés előre.)  

Pergő forgó libegőt lobogót. (forgás körbe) 

 

Mondókázzunk is egyet: Cini cini muzsika, táncol a kis Zsuzsika, 

Jobbra dűl meg balra dűl, tücsök koma hegedül. 

https://www.youtube.com/watch?v=OC8XRMSDhlc minden lehet hangszer amit 

otthon találsz. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jj737I8oYMA török induló Mozart, poharakon 

eljátszva. 

 

Ritmusgyakorlatok:  

 

Néhány komolyzenei műnek gyakorolhatod a ritmusát ezekkel a videókkal. Ha 

szeretnéd, le is lassíthatod, hogy könnyebb legyen. 

https://www.youtube.com/watch?v=qC3ZlV0ppAc&t=25s  

https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk&list=PLivGuCHhXpSkGgoQ

0rd7LOxkRq770Psjm 

https://www.youtube.com/watch?v=V4klCGTlaeg&list=PLivGuCHhXpSkGgoQ0r

d7LOxkRq770Psjm&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=pvWD5s1P_6I&list=PLivGuCHhXpSkGgoQ0r

d7LOxkRq770Psjm&index=4 

 

Játék: Zene, vízzel töltött poharakkal- Zene és tudomány 

Hozzávalók: Üvegpoharak (a legjobb a boros 

pohár), víz, (hurkapálcika, ceruza) 

Töltsd fel a poharakat különböző mennyiségű 

vízzel és máris kezdődhet a móka.  

Lehet belőle üveg xilofon: ebben az esetben a 

bottal/pálcával való megütés követeztében 

szólal meg.  

https://www.youtube.com/watch?v=j8JtoeXfN28
https://www.youtube.com/watch?v=OC8XRMSDhlc
https://www.youtube.com/watch?v=Jj737I8oYMA
https://www.youtube.com/watch?v=qC3ZlV0ppAc&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk&list=PLivGuCHhXpSkGgoQ0rd7LOxkRq770Psjm
https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk&list=PLivGuCHhXpSkGgoQ0rd7LOxkRq770Psjm
https://www.youtube.com/watch?v=V4klCGTlaeg&list=PLivGuCHhXpSkGgoQ0rd7LOxkRq770Psjm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=V4klCGTlaeg&list=PLivGuCHhXpSkGgoQ0rd7LOxkRq770Psjm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=pvWD5s1P_6I&list=PLivGuCHhXpSkGgoQ0rd7LOxkRq770Psjm&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=pvWD5s1P_6I&list=PLivGuCHhXpSkGgoQ0rd7LOxkRq770Psjm&index=4


Egy kis inspiráció (xilofon): https://www.youtube.com/watch?v=HUjWRYKIYeI 

Vagy használhatod az ujjaidat, így üveg hárfád lesz. Az ujjadat a vízbe mártva 

végighúzod az üvegpohár száján, ez adja a hangot.  

Egy kis inspiráció (vízi hárfa) https://www.youtube.com/watch?v=tQl7Yj58N2w  

 

Esőcsináló ritmus játék 

 Képzeljétek el, hogy elkezd cseperegni az eső… (két ujjukat összeütjük a 

tenyerünkkel-nyuszitaps)  

Egyre jobban esik… (két tenyerünket összeütjük -tapsolás) 

Már zuhog is az eső… (combunkat ütjük a kezünkkel egyre gyorsabban) 

Villámlik és dörög is az ég… (combunkat ütjük kezünkkel és a lábunkkal dobogunk 

a földön) 

Már csendesedik kissé… (csak a combunkat ütjük) 

Már csak kicsit esik… (tapsolunk) 

Már csak szemerkél… (nyuszitaps) Végre kisütött a nap…  

 

Az óvónénik és Iván kedvenc dalaikkal készültek nektek, hogy nyáron se 

maradjatok zene nélkül.  

Egy népdalcsokrot hallgathattok meg az óvónénik előadásában. 

https://drive.google.com/file/d/11EkdWw8aKbszkgeU9PZJHmPyfOqAaqhn/vie

w?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1IkH3ijoiJRp7C7lyHItlT24U6eVBhgPW/view?usp

=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1RB9y-FV_Y6eZmt-

S_3vAXLN8XhfdcRvq/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1P8PxK8t5iZ5v1goMUTxlXMvNwSYJyFtd/view?

usp=sharing  

  

https://www.youtube.com/watch?v=HUjWRYKIYeI
https://www.youtube.com/watch?v=tQl7Yj58N2w
https://drive.google.com/file/d/11EkdWw8aKbszkgeU9PZJHmPyfOqAaqhn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11EkdWw8aKbszkgeU9PZJHmPyfOqAaqhn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IkH3ijoiJRp7C7lyHItlT24U6eVBhgPW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IkH3ijoiJRp7C7lyHItlT24U6eVBhgPW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RB9y-FV_Y6eZmt-S_3vAXLN8XhfdcRvq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RB9y-FV_Y6eZmt-S_3vAXLN8XhfdcRvq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P8PxK8t5iZ5v1goMUTxlXMvNwSYJyFtd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P8PxK8t5iZ5v1goMUTxlXMvNwSYJyFtd/view?usp=sharing


Vajon felismeritek-e melyik dalokat rejtettük el hangszereinkkel (furulya és 

zongora)? 

 

https://drive.google.com/file/d/1uHJwPNStp8r_e4aoqiYDq5dat-

VrR38a/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1AE7K3zMtDoBMoUtVLnC4RP_pmZIsdvFE/vie

w?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1BFKW6kPoYvREekcBioKIPKBw69836Gar/view?

usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1BIqP4XwqZCC-

kQZ_r5nbUNVUwtU1wXJP/view?usp=sharing  

 

A Levendula, Málna, és Gesztenye csoport kedvenc ébresztő, játékba hívó dalát 

Iván bácsitól itt hallgathatjátok meg: 

https://drive.google.com/file/d/18iY2i7xyQHzUZRyJoBAd9Z9Sue6Lregn/view?u

sp=sharing  

 

Sok óvodás dalt megtaláltok ezen a honlapon: 

https://www.hangszerovi.com/tanuljunk-jatszva 

 

Zenehallgatásra ajánlott komolyzenei, illetve 

kórusművek 

 

Tchaikowsky: Virágkeringőt: a Diótörő c. 

balettból 

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

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

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

Pancsikoláshoz meghallgathatjátok G.F. Handel Vízi zenéjét, amit I. György brit 

királynak írt, a Temzén (folyó Angliában) tartott ünnepségére. 

https://www.youtube.com/watch?v=xAK03AUPiig 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1uHJwPNStp8r_e4aoqiYDq5dat-VrR38a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uHJwPNStp8r_e4aoqiYDq5dat-VrR38a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AE7K3zMtDoBMoUtVLnC4RP_pmZIsdvFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AE7K3zMtDoBMoUtVLnC4RP_pmZIsdvFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BFKW6kPoYvREekcBioKIPKBw69836Gar/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BFKW6kPoYvREekcBioKIPKBw69836Gar/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BIqP4XwqZCC-kQZ_r5nbUNVUwtU1wXJP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BIqP4XwqZCC-kQZ_r5nbUNVUwtU1wXJP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18iY2i7xyQHzUZRyJoBAd9Z9Sue6Lregn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18iY2i7xyQHzUZRyJoBAd9Z9Sue6Lregn/view?usp=sharing
https://www.hangszerovi.com/tanuljunk-jatszva
https://www.youtube.com/watch?v=SZD_ZzubDxs
https://www.youtube.com/watch?v=WGGdNiRU3J4
https://www.youtube.com/watch?v=xAK03AUPiig


Vidám nyári feladatok, feladatlapok 

Egy családi BINGO játékra hívunk titeket, A játéklapokat itt megtaláljátok, kinyomtatás után 

indulhat a móka. Mindegyik (4) BINGO tábla egy kicsit tér csak el, hogy izgalmasabb legyen: Ezt a 

játékot kint a kertben, vagy kirándulás közben is lehet játszani, úgy, hogy a lapokat mindenki magával 

viszi, és ha látja bármelyik elemet ezek közül, akkor bejelöli, esetleg hangosan be is jelentheti. A normál 

BINGO szabályoknak megfelelően, akinek először megvan a 4 egy sorban, oszlopban, vagy átlóban, az 

nyeri a játékot! 

  



 



  



  



Néhány feladathoz anya, vagy apa segítségére lesz szükséged, hogy a feladatot elolvassa neked. 

 

Egészítsétek ki a közmondásokat
 
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.

  



 

  



 

  



  



Hová bújt a cica és a béka? Keresd meg azt a képet amin a cica, vagy a béka a doboz, 

kaspó… előtt, mögött, mellett, között, alatt felett van. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keress otthon néhány légycsapót, és egy dobókockát. Vágd ki a dobókocka lapjait, 

tedd le az asztalra, dobj a dobókockával, és kezdődhet is a számolás és a csapkodás. 

 

  



  



 

  



És ha még valami kimaradt volna, akkor válogathattok a nyári bakancslistáról. 

Kellemes, vidám órákkal eltöltött nyári szünetet kívánunk! Vigyázzatok 

magatokra! Találkozunk szeptemberben! 


