
 

Tavasz 

Ültetés, csíráztatás 

 

Feladatunk a közvetlen tapasztalatszerzés során a figyelem, megfigyelő képességek, 

kommunikáció fejlesztése. 

Szükséges eszközök: virágcserép, föld, borsó, bab 

Közeledik a kertben való ültetés, mi ezt megelőzve lakásban készítünk magunknak egy kis 

kertecskét. 

- Felismeritek-e a magokat? 

- El tudjátok-e mondani, hogy milyen sorrendben történik az ültetés? 

- Mi fog történni a magokkal, ha elültetjük? 

- Miért szükséges ültetni? 

- Mik a legfontosabb hozzávalók, hogy a magok később növénnyé fejlüdjenek? 

Felhívom a figyelmeteket, hogy napi szinten figyeljétek a magvakkal! A legfontosabb, hogy 

mindig nedves legyen a föld! 

 

Madarak és Fák napja 

 

Feladatunk a gyermekek kommunikációs képességének fejlesztése ismeretszerzés során, 

figyelem, megfigyelőképesség fejlesztése. 

Amire szükségünk lehet képek és könyvek madarakról és fákról. 

Május 10.-én van a Madarak és Fák napja, ezért most erről beszélgetünk. 

Motiválhatjuk őket fényképekkel, könyvekkel. 

- Milyen fákat ismerünk? (Tölgy, gesztenye, bükk, fenyő, stb…) 

- Ezeket hol találjuk meg? 

- Kik dolgoznak az erdőben? (Favágók) 

- Milyen fákat vágnak ki? (Megjelölt, sérült, beteg) 

- Mit építenek, készítenek ezekből? (Házak, bútorok, papír) 

- Nagyon fontos, hogy a kivágott fák helyére újat ültessenek! 



 

- Kik vigyáznak az erdőkre? (Erdészek) 

- Miért kell vigyázni a fákra? (Levegőtisztaság, tűzrakás) 

- Erdőtűz milyen károkat okoz? 

 A legfontosabb, hogy az állatok elveszítik élőhelyüket és így elpusztulnak. 

- Milyen madarakat ismerünk? (Bagoly, veréb, harkály, holló, varjú, cinke, rigó, fecske, stb…) 

- Soroljátok fel milyen költöző madarakat ismerünk? (Fecske, gólya, fülemüle, stb…) 

- Milyen itthon maradó madarakat ismertek? (Galamb, veréb, cinege, sas, bagoly, stb…) 

- Mi a legfontosabb tennivaló az itthon maradó madaraknál télen? 

- Mivel táplálkoznak a madarak? 

Versek: -Mentovics Éva: A sérült gólya 

 - Devecsery László: A sárga rigó fészke 

 - Móra Ferenc: Kertem alján 

  

 

 

 

Húsvét 

A húsvéti ünnep lényege 

 

Feladatunk beszélgetni húsvéti képek alapján az ünnep lényegéről (mit ünneplünk) ezzel a 

nyelvi kifejező képességet fejlesztjük a fogalmak megismertetésével. 

Szükséges eszközök: képek és könyvek a húsvétról 

Húsvét, Krisztus feltámadása a legjelentősebb keresztény ünnep, sok népszokás is 

kapcsolódik hozzá. 

Húsvétot szinte az egész világon ünneplik. 

- Milyen húsvéti szokásokat ismertek? (Locsolkodás, tojásfestés, stb…) 

- Milyen húsvéthoz kapcsolódó állatokról hallottál? (Bárány, nyuszi, csibe) 

- Tojásokat hogy szoktak festeni, milyen tojásfestést ismersz? (Hagymahéjas, márványozás, 

ragasztás, festés ecsettel, decoupage technika, stb…) 



 

- Mivel locsolkodnak a fiúk húsvétkor régen és most? 

- Mit kapnak cserébe a lányoktól? 

Tanuljátok és gyakorolgassátok a húsvéti verseket! 

 Tapsifüles nyuszikának 

 Nagyon sok a dolga, 

 Piros tojást, hímes tojást 

 Szerte széjjel hordja. 

 Hordjad kis nyuszikám, 

 Kéket is tarkát is, 

 Locsolásért kosaramba 

 Belefér még száz is! 

 

 Azért, amiért kicsi vagyok, 

 Verset mondok, mint a nagyok. 

 Mondókámat megtanultam, 

 Locsolómat is elhoztam. 

 Azért, mert én kicsi vagyok, 

 Piros tojást én is kapok. 

 

 

Húsvéti népi hagyományok, szokások 

 

Feladatunk a fogalmak megismertetésével a nyelvi kifejezőképességet fejleszteni. 

Az előzőekben már beszéltünk a Húsvéti ünnep lényegéről, most megismerkedünk a népi 

hagyományokkal és technikákkal. 

A népi hagyományok szerint Húsvét ünnepe virágvasárnaptól fehérvasárnapig tart. 

Húsvét minden évben más-más napokra esik. 

- Ismertek-e és milyen népi szokásokat húsvéttal kapcsolatban? 



 

- Milyen népi technikákat ismertek? 

Párat most bemutatok nektek! 

 - Tojásfestés: Hagymalevél, zölddióhéj főzetét, vadalma héja, gubacs… 

 - Kiszehordás: Szalmabábúk kivetették a szomszéd falu határába, hogy magukat megóvják 

  a betegségektől. 

 - Villőzés: Villő a tavasz hírnőke és a lányok feldíszített fűzfaágakkal jártak házról házra.  

 - Zöldágjárás: Ez a játék a fiatal lányok és legények tavaszköszöntő hagyománya volt. (Bújj, 

  bújj, zöld ág) 

 - Barkaszentelés: Bajelhárító szerepe van. 

Remélem sikerült új dolgokkal is megismertetni titeket! 

Húsvétkor el ne felejtsenek a fiúk locsolkodni, a lányok pedig szép kézzel készített tojásokat 

készíteni.  

 

 

 

 

 

 

 

Föld napja 

 

Országok, népek 

 

Feladatunk a gyerekeket megismertetni a Föld-el, milyen földrészeket és országokat 

találunk? 

Ismeretanyag bővítés, kommunikáció fejlesztése. 

Nézegessétek Európa térképét! 

- Magyarország Európában hol található? 

- Milyen országokat ismertek még? 



 

- Ezeket megnézhetitek a térképen hol találhatóak meg! 

- Amit a térképen láttok azok a valóságban hatalmas területek. 

- Keressétek meg a térképen hazánkat! 

- Tudjátok, hogy Európában milyen nyelveken beszélnek még? 

- Milyen földrészeket ismertek még Európán kívül? 

- Melyek a legnépesebb országok? 

A legnépesebb ország: Kína 

 India 

 Amerika 

- Tudjátok, hogy a Földünkre nagyon kell vigyázni! 

- Mivel tudtok ti figyelni arra, hogy ne szennyezzük a Földünket? 

 - Nem szemetelünk 

 - A hulladékot szelektíven gyűjtjük 

 - A vizet feleslegesen nem engedjük (pl.: fogmosás) 

Vers: - Birta Erzsébet: Ha nagy leszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föld és a víz 

 

Feladatunk felhívni a gyermekek figyelmét a víz fontosságára!  



 

Szociális kompetencia fejlesztése, türelem, segítségnyújtás, együttműködő képesség 

alakítása. 

A Föld nagy részét víz borítja. 

A víz fontossága: Szomjunkat oltjuk, ételeinket készítjük vele, fürdünk benne.  

 Víz nélkül elpusztulnának a növények, így sok állatnak nem lenne élelme, s 

 elpusztulnának az állatok. Növények és állatok nélkül élelem hiányában az 

 emberek sem élhetnének sokáig. 

A víz eső, hó formájában hullik a földre, majd összegyűlik a hegyekből lefolyva s a 

patakokban folyókban, folyamokban folytatja útját a tengerek, óceánok felé. Onnét újra 

felszáll a magasba, a szél befújja falvak, városok, szántóföldek fölé s kezdődik a folyamat 

előröl. 

Az egészséges életmód alakítása: 

- Mosakodás, kézmosás nagyon fontos! 

- Naponta többször mossatok kezet! 

- A helyes kézmosás technikája: 

 

Ez azért fontos, hogy a bacikat nem vigyétek be a szervezetetekbe és nehogy betegek 

legyetek! 

Vers: Tamkó Sirató Károly: Dal a tóról 

 

 

Egészségnap 

 

Az egészség megőrzése a legfontosabb feladatunk! 



 

Az egészséges élethez tartozik: 

 - Egészséges táplálkozás: 

  Az egészséges táplálkozáshoz az is hozzátartozik, hogy bő vízzel alaposan  

  megmosunk mindent! 

  - Soroljatok fel egészséges ennivalókat! 

  - Kerüljétek a sok cukrot és sót, inkább gyümölcsöt egyetek! 

  - Űdítők helyett, teák, gyümölcslevek fogyasztása! 

Étkezéssel együtt jár a fogak ápolása is. Fontos odafigyelnünk fogaink épségére, ezért 

kerüljük a káros élelmiszereket. 

- Soroljatok fel fogbarát élelmiszereket! 

- Milyen ellenségei vannak a fogaknak? 

- Hányszor mosunk fogat egy nap? 

Idetartozik a szelektív hulladékgyűjtés is. 

Mivel ha nem vigyázunk a környezetünkre, szennyeződik a levegő, föld, víz. 

Viszont akkor mi is mert a táplálékkal vízzel bevisszük a szervezetünkbe, sőt belélegezzük a 

káros anyagokat. 

- Emlékeztek mi szerint gyűjtjük a szelektív hulladékot? 

Friss levegőn, egészséges étkezés mellett a mozgás az amire a testünknek szüksége van. 

A mozgás jót tesz a szerveinknek, jó hatással van a gondolkodásra, jobban tudunk aludni, 

kipihentebbek leszünk és ez kihat az egész testünkre. 

Tisztálkodás 

Bárhova megyünk, bármit csinálunk a kezeinkkel sok tárgyat érintünk meg. Ezért sok kosz, 

kórokozó kerül rá. Kézmosás legyen alapos! 

A mindennapos tisztálkodás fő eleme a fürdés. A ránk rakódott koszt fürdéssel távolítjuk el.  

Mondóka kézmosáshoz: Evés előtt kezet mosok,  

 beteg lenni nem akarok, 

 mert ki piszkos kézzel eszik, 

 bizony hamar megbetegszik. 

 Evés előtt kézmosás egészséges jó szokás! 



 

Vers: Csukás István: Makk Marci 


