
 

 

 

Tavaszi zöldségek, gyümölcsök   
 

Ismerkedjünk a tavaszi zöldségekkel, gyümölcsökkel! Nevezd meg a 

képen látható zöldségeket, gyümölcsöket! Hol találkoztál már ezekkel?  

 

https://szavazo.hu/szavazas/877/ugy-is-felismered-ezeket-a-

gyumolcsoket-es-zoldsegeket-ha-a-szinuket-eltavolitjuk 

 

Soroljunk fel kedvenc zöldségeket, gyümölcsöket! Milyen a színük? 

Milyen a formájuk? Milyen az illatuk? Milyen az ízük? Csoportosítsuk 

ezeket a különböző tulajdonságaik szerint! 

Milyen részét fogyasztjuk a zöldségeknek? A hagyma szárát, a sárgarépa gyökerét, a saláta levelét, 

a  borsó magját...stb. Mit készíthetünk ezekből? Mik a kedvenceid? 

 

Zöldség- és gyümölcstapintós játék 

A zöldségeket, gyümölcsöket zsákba tesszük, a gyerekek szemét kendővel bekötjük. Kihúznak a 

zsákból valamit és tapintással próbálják meg kitalálni mit húztak! Felsorolják minden tulajdonságát 

és megpróbálják kitalálni,hogy mi lehet az? 

  Csukott szemmel, tapintással találd ki, hogy vajon mit tartasz a kezedben? Figyelj a formájára, a 

nagyságára, az segítség lehet!  

 

Lehet úgy is játszani, hogy csukott szemmel kóstolással kell kitalálni az adott terményt! 

Vagy esetleg illat alapján az orrunkat használva! 

 

Készítsünk zöldség vagy/ és gyümölcssalátát! 

 

Szóvonat játék 

A szavakkal való játék az óvodások kedvence. Mi van a piaci 

kosaradban? 

1. sárgarépa 

2. sárgarépa, retek 

3. sárgarépa, retek, újhagyma 

4. sárgarépa, retek, újhagyma, alma...stb 

 

A játék addig tart, ameddig emlékezettel bírják, kb. 10-12 szó a határ. 

 

Versek: 

https://www.lackfi-janos.hu/soska/ 

 

Nemes Nagy Ágnes: Bors néni kertje 
  

Fent, fent, legfelül, 

ott, ahol a varjú ül,  

a hetedik emeleten –  

azon is túl? Igen, igen,  
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fent, fent, magasan, Bors néninek kertje van.  

  

Benne három mályvatő,  

kivirít a háztető,  

Bors nénié három mályva,  

rózsaszínű, lila, sárga, 

hogyha hullik tarka hó,  

az a mályváról való.  

  

Hogyha pedig eső esik:  

fent a mályvát öntözgetik. 

 

Találós kérdések 

Kiskoromban nyersen esznek, 

Ízét adom a levesnek. 

Barátom a petrezselyem, 

egy csomóba kötik velem. 

sárgarépa 

Szereted vagy nem szereted, 

Ha megeszed, megkönnyezed. 

hagyma 

Kerek vagyok, mint a labda, 

Fogyasztanak száz alakba. 

Nyersen esznek, főzve is, 

Télen is és nyáron is. 

Saláta is, leves is, 

Megisszák a vérem is. 

paradicsom 

Kerekfejű gyerek vagyok, 

piros arcom csak úgy ragyog. 

Szép tavaszra itt vagyok. 

Jó étvágyat kívánok. 

retek 

Felveszek tíz köpönyeget, 

így szeretnek a gyerekek. 

Tejföl, ecet, cukor, só,köpenyemre ez való. 

saláta 



 

Zöld tyúk rakja föld alá, 

fészket ember kapar rá. 

Ott nő meg a föld alatt, 

sülve, főve jó falat. 

Ha nem tudod, találd ki! 

Ez a tojás a… 

krumpli 

Öt betűm és két szótagom,hüvelyes vetemény vagyok. 

Italfajta előtagom 

ízesítő a végtagom. 

borsó 

Konyhakertben nevelkedtem,sok más zöldség él mellettem. 

Zöld az ingem hosszú testemen, 

sok apró mag lakik bennem. 

Indás száram futni szeret, 

kicsit szúr is, hogyha szeded. 

Mondd, mi lehet becses nevem? 

Uborka 

Mesék 

http://waldorf

art.com/fesus-

eva-

gyumolcs-

mese/ 

http://meseku

kac.hu/a-

gombakiraly/ 
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