
 

Tavasz:  

1.Virágzó fa készítése  

Anyagszükséglet: barna papír vagy karton (ha nincs, lehet színezni is), rajzlap, festék, 

fültisztító pálcika (ha nincs, lehet az ujjunk is), olló, ragasztó 

 

Rajzold körbe a kezedet, majd vágd ki! Ragaszd fel egy lapra és utána neki lehet állni a 

festésnek! 

 

2.Tavaszi fa WC papír gurigából 

   Anyagszükséglet: WC papír guriga, rajzlap, vízfesték vagy tempera, ecset, olló, ragasztó 

 



 

 

Vágd le a gurigát akkorára, amekkora fát szeretnél készíteni és fesd be barnára! - Ez lesz a 

törzse. Rajzold meg a lombját, vágd ki és fesd be azt is! Ha megszáradtak, a gurigát vágd be 

oldalt, ahova a lombot illeszted majd. Díszítsd a lombot kedved szerint! 

 

3.A víz körforgása 

  Anyagszükséglet: rajzlap, színes ceruza, olló, ragasztó 



 

 

Rajzolj 2 nagyobb kört, majd vágd ki őket! Az egyiket oszd fel 4 részre, a minta alapján 

színezd ki és azt is vágd ki! Készítsd el a 4 oldalt a kép szerint, majd ragaszd fel a megfelelő 

helyre! Rajzold meg a víz körforgását a kép alapján! Saját ötleteid is lehetnek! 

 

Húsvét 

1.Húsvéti tojásfa készítés 

Anyagszükséglet: Barka vagy más rügyező faág, színes kartonpapír, olló, ragasztó, szalag 

vagy fonal 



 

 

 Tedd egy vázába az ágakat! Készíts kis tojásokat, állatfigurákat a színes kartonból, díszítsd 

ki, majd fűzz bele szalagot vagy fonalat, amivel az ágakra fel tudod akasztani! 

 

2. Nyuszi készítés 

   Anyagszükséglet: műanyag pohár, rajzlap vagy karton, olló, ragasztó 



 

 

 

Rajzold meg a nyuszi füleit, pofácskáját, szemét, orrát, majd vágd ki őket! Saját ötleted 

szerint készítsd el! Ha kivágtad, ragaszd fel őket a megfelelő helyre! 

 

3. Tojásfestés 

    Anyagszükséglet: főtt tojás, vöröshagyma héja, kis növények, harisnya 



 

 

Ha a hagyományos, natúr iskolát követnéd, fessetek tojást hagymahéjjal. Annál barnább lesz 

a tojás, minél több hagymahéjat teszel a főzővízbe. A festés roppant egyszerű: egy lábas 

aljába tegyél hagymahéjat, helyezd rá a tojásokat, tölts rá annyi vizet, hogy ellepje a tojásokat, 

és lassú tűzön főzd egy órán át, majd hagy a tojásokat a vízben kihűlni.   

Ha mintát szeretnétek a tojásokra, gyűjtsetek szép virágokat, leveleket, áztassátok őket vízbe 

(így jobban tapadnak), majd tapasszátok a tojásra, és rögzítsétek úgy, hogy harisnyát húztok 

rá. 

 

A Föld napja 

 

1.A Földünk 

  Anyagszükséglet: papírtányér (ha nincs otthon, akkor egy kör forma kivágva), olló, tempera 

vagy vízfesték, ecset, filctoll, színes ceruza 



 

 

Készítsd el a Földünket saját elképzelésed alapján!  

 

2. A bolygók 

  Anyagszükséglet: lufi, tempera 

 

Mártsad a felfújt lufit temperába és készítsd el a saját bolygóidat! Nem csak a Földet lehet, 

hanem más bolygókat is más-más színekkel! 



 
 

3.Akvárium készítése 

   Anyagszükséglet: rajzlap, színes kupakok, színes papír, olló, ragasztó, festék, ecset, filctoll, 

(esetleg apró kavics) 

 

Készítsd el először az akváriumot- rajzold meg a formát és fesd be a papírodat a kép alapján! 

Utána készítsd el a halacskákat és a növényeket és ragaszd be az akváriumodba, ha már 

megszáradt! 

 

 

Egészségnap 

1.Só-liszt gyurma gyümölcsök 

  Anyagszükséglet: liszt, só, étolaj, víz, tempera, ecset 

  Só-liszt gyurma recept: 

   Hozzávalók: 20 dkg liszt, 20 dkg apró szemű só, 125 ml víz, 1,5-2 evőkanál étolaj 



 

 

Gyúrd össze a hozzávalókat, majd készíts belőlük gyümölcsöket vagy zöldségeket! Ha 

elkészültél fessed be őket! 

 

2.  Mókás szendvicsek 

    Anyagszükséglet: Kenyér, szalámik, zöldségek, sajt, ketchup 



 

 

Készíts mókás szendvicseket! 

 

3. Zöldség és gyümölcs figurák  

    Anyagszükséglet: különféle zöldségek, gyümölcsök 



 



 

 



 

 

 

Készíts különböző formákat zöldségből gyümölcsből! Használd a fantáziádat!  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


