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Kiemelten fejleszthető képességek: ismeretbővítés, megfigyelőképesség, hallási figyelem fejlesztése, 
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Mese-vers Ének-zene-tánc Környező világ Alkotó tevékenység Fejlesztő játékok 

Új versek: 
Péter Erika: Kibújócska 

(Kiszámoló mondóka) 

Osvát Erzsébet: A 

barkához 

Törőcsik Julianna: 

Hóvirág 

Új mese: 

Hóvirág mese 

Zelk Zoltán: A hóvirág 

 

Folytatásokban: 

Csukás István: 

Süsü, a sárkány 

Egyenletes lüktetés 

megtapasztalása, 

összekapcsolása 

ritmussal 

Hangok iránya, 

természet hangjainak 

felismerése 

Ismétlő körjáték: 

Én kis kertet… 

Új körjáték: 

Jöjj el, jöjj el 

(gyarapodó – fogyó, 

kettőskörformák) 

Szabad tánc, 

mozgások fehér tüllel 

Séta az erdőben 

Védett növények, 

állatok fogalma 

Az időjárás, 

öltözködés 

összefüggései 

A rügy és a bimbó 

A hóvirág részei és 

szerepük a növény 

életében (a fejlődés 

feltételei) 

Matematikai 

tartalmak:  

Páros és páratlan 

fogalma 

Irányok térben és 

síkban 

Barka lányok, tavaszt 

varázsló tündérpálcák 

barkácsolása 

 

Tavasz ébredése 

(virágcserép figurák 

készítése) 

 

Hóvirágok  

festése alakra, fóliára 

hajtogatással 

ujjfestéssel 

 

Hóvirág 

lámpásbarkácsolása  

Mozgásos játékok: 

ügyességi, erőnléti 

versenyjátékok párban 

bújás, fel és lelépések  

Képzeletjátékok: 

Ébredező erdő, mező, 

kert 

Tavasztündér útra kél 

Hallási figyelem és 

gyors reagálóképesség 

fejlesztése (cs .z, zs 

hang 

megkülönböztetése, 

felismerése 

Játékkészítés: páros – 

páratlan, irányok 



Mondókák, versek: 

Péter Erika: Kibújócska  

 

Ipiapacs kikelet, 

bújócskáznak a rügyek. 

– Nem találsz meg, ágba bújtam, 

egész telet átaludtam. 

Ipiapacs, egy, két, három, 

jövök, csak a tavaszt várom!  

 

 

Osvát Erzsébet: A barkához 

 

A barkához szól a szél: 

 

– Színes ruhát szeretnél? 

 

– Nem szeretnék – szól a barka. 

 

– Szép a ruhám, rám van szabva. 

 

Szürke bársony mellényem 

Törőcsik Julianna: Hóvirág 

 

Holdvilágos éjszakákon, 

Jég alatt, és hó alatt, 

Alszik egy kis hagymalányka, 

Ég alatt, és föld alatt. 

 

Napsugárka melengette, 

Dunyha alól felkeltette. 

Hagymalányka zöld ruhája, 

Fénytől ékes koronája, 

Hófehér kis harangocska, 

Tündöklő kis csillagocska. 

Tavaszhozó hóvirág, 

Veled ébred a világ! 

 

Mesék: 

Hóvirágos mese 

 

Még tél volt, a fagyos földet vékony hótakaró fedte. Alatta, biztonságos, védett hagymakuckójában megbújva lakott a kis hóvirág. Már 

nem aludt, érezte, hogy elég régóta kuporog föld alatti vackában. Kiváncsi volt és gondolta, utánanéz, vajon az ibolya, a kankalin és a 

százszorszép odafent várakoznak-e már. Addig-addig nyújtózkodott, míg házikója felrepedt. Körülötte a hótakarón egy ablakocska nyílt, 

amin keresztül kidugta feje búbját a föld alól, majd a fény felé igyekezve virágkelyhét is kibontogatta. Óvatosan körülnézett, de 



virágbarátnői közül senkit sem látott. Bánatosan hajtotta le fejecskéjét, amit az éppen arra lengedező, élénk szellő megrezegtetett. 

"Hetek óta úton vagyok, de még egyetlen virággal sem találkoztam. Üdvözöllek tavasz hírnöke!" - szólította meg vidáman a hóvirágot. És 

ahogy a kis haranggal játszadozott, az finoman megcsendült. A fáradhatatlan csilingelésre kiváncsian dugták elő zöld fejüket a tavaszi 

virágok. A kis hóvirág nagyon megörült barátnőinek - az ibolyának, a kankalinnak és a százszoszépnek - és tovább csilingelve köszönte 

meg a szellőnek, hogy segített felébreszteni őket mély, téli álmukból  

 

A hóvirág (Zelk Zoltán meséje nyomán) 

Az erdőket, mezőket hó borította, de a hó alatt a kis fűszálak ébredezni kezdtek már mély álmukból. 

- Alszol még? - suttogta szomszédjának az egyik fűszál. 

Bizony, aludt az még, de a suttogásra fölébredt: azt hitte, a szellő szólt hozzá, ezért még boldogan mosolygott is, mert éppen azt 

álmodta, hogy harmatcseppben fürdik, és napsugárban szárítkozik. De szomszédja hamar visszaterelte a valóságba: 

- Miért mosolyogsz? 

- Nem a szellő hív játszani? 

Erre elnevette magát a füvecske. 

- Jól mondod! Mert a szellő olyan erős, ugye, hogy leszedi rólunk ezt a vastag fehér dunyhát! 

A másik fűszál csak most tért magához. 

- Ah! Hát még mindig hótakaró alatt vagyunk! Még mindig nem láthatjuk az eget, a napsugarat! 

Olyan szomorú lett, hogy bánatában a másik oldalára akart fordulni. 

- Aludjunk inkább! Legalább szépet álmodunk! 



- Ne aludj! - suttogta a másik - Nézzük meg, mi van a világban. 

- Hogyan nézhetnénk meg mi azt, gyenge kis fűszálak, a nagy hótakaró alatt! Ha akárhogy erőlködünk is, akkor sem tudjuk kidugni 

fejünket a nehéz hótakaró alól. 

De a másik fűszál nem nyugodott meg ebben. 

- Meg kell keresnünk a módját! 

- De hogyan? 

Az első fűszál nem soká törte a fejét, hamarosan megszólalt: 

- Én már kitaláltam! 

Még jobban odalapult a földhöz, hallgatózott. Aztán megkopogtatta a földet. 

- Fölébresztem a föld alatt alvókat - mondta titokzatosan. 

- Hallják is azok! Még nálunk is messzebb vannak a napvilágtól. 

De a kis fűszál szorgalmasan kopogtatta a földet, és reménykedve hallgatózott. Nemsokára aztán mozgolódást vett észre a föld alatt. 

Megörült a kis fűszál. 

- Jó reggelt - kiabált jó erősen. - Kialudtátok magatokat? 

A hóvirág még zsenge zöld csíraágyában aludt, de a kiabálásra fölébredt, és figyelni kezdett, meg is szólalt álmos hangon: 

- Ki az, mi az?! 

- Fűszálacska! - volt a válasz. 

Megörült a hóvirágcsírácska, egyszerre víg lett. 

- Hát ti már fölébredtetek? Akkor én sem leszek rest! - kiugrott csíraágyacskájából, bimbófejét nekifeszítette a földnek, s 

egyszeriben ott állt a fűszál előtt. Boldogan ölelték meg egymást. 



- Csakhogy itt vagy! - mondogatták a fűszálak. 

Igen ám, könnyű volt a jó puha földből kibújni - gondolta az első fűszál. - De hogyan lehet a nehéz hótakaró fölé kerülni? 

- Te voltál az egyetlen reményünk - mondta a másik fűszálacska. - Én tudtam, hogy te bátor és erős vagy, és hírt adsz nekünk a 

nagyvilágról. Mert meguntuk már a sok alvást. Szeretnénk napvilágot látni, és megtudni: van-e már meleg napsugár. 

A hóvirágbimbócska nem kérette magát, hiszen neki is ilyen vágyai voltak. A két fűszál észre sem vette, a hóvirág már a szabad ég alól 

kiáltott hozzájuk: 

- Jaj de fényes a napvilág! Jaj de szép az ég! 

Amint a napsugár tekintete a hóvirágra esett, úgy körülölelte langyos sugarával, hogy a hó is olvadozni kezdett. A két fűszál fölött 

egyszerre csak világosodni kezdett. Nemsokára ott álltak ők is a szabad ég alatt. 

- Most már nemsokára jön a szellő is - mondta az első fűszálacska a szomszédjának. 

- És akkor úgy lesz, mint ahogyan álmodtam - válaszolta a másik füvecske - , harmatcseppben fürdöm, s napsugárban szárítkozom. 

A hóvirág szelíden mosolygott rájuk, s fehér bóbitáját a nap felé fordította. 

Ének, zene, tánc: 

Tavaszváró énekek: 

Fuss el február: 

https://www.youtube.com/watch?v=409mQHFOKrA&fbclid=IwAR2VSNc3rzd2rwxUiwxhm2nGl2G_zdlOyzysGI2JDqtpa8pu2jmqrwDdtA

4 

Zöld levelecske: https://www.youtube.com/watch?v=MBU57VqHMiM 

https://www.youtube.com/watch?v=409mQHFOKrA&fbclid=IwAR2VSNc3rzd2rwxUiwxhm2nGl2G_zdlOyzysGI2JDqtpa8pu2jmqrwDdtA4
https://www.youtube.com/watch?v=409mQHFOKrA&fbclid=IwAR2VSNc3rzd2rwxUiwxhm2nGl2G_zdlOyzysGI2JDqtpa8pu2jmqrwDdtA4


Hóvirág: .https://www.youtube.com/watch?v=t__sTe2vxzg 

Zene a szabadtánchoz: 

David Garrett - J.S. Bach's Air: https://www.youtube.com/watch?v=E100oGo8d34 

 

 

Környezővilág felfedezése: A növények fejlődése – videó – 5 perc 

https://www.facebook.com/TodayIReadShow/videos/905665986517517 

https://www.youtube.com/watch?v=t__sTe2vxzg
https://www.youtube.com/watch?v=E100oGo8d34
https://www.facebook.com/TodayIReadShow/videos/905665986517517


Alkotó tevékenység 

 

   

   
 


