
 

Forgács Eszter 

 

TAVASZ:  

1. Első tavaszi virágok: Mik az első tavaszi virágok? (hóvirág, krókusz, tavaszi 

kankalin, nárcisz, százszorszép) Milyen színekben fordulnak elő? Mire hasonlít a 

formájuk? Soroljatok fel párat! (trombita-nárcisz, esernyő kampója-lehajló hóvirág) 

Milyen részei vannak a virágoknak? (gyökér, szár, levél, levélerezet, szirom, bibe) 

Utánozd a százszorszép mozgását a kezeiddel! (éjjel üsszecsukja szirmait, nappal 

kinyitja) Milyen hasznos tulajdonsága van ezeknek a virágoknak? (méhecskék 

munkája) Mire van szüksége a virágoknak, hogy szépen nőjenek? (levegő-oxigén, 

víz-eső, napfény-fény) Merre nő a gyökerük és merre nő a száruk? (lefelé-felfelé)     

         

     

 

 

 

 

Gani Zsuzsanna: Szelíden ring 



 

Elcsitul a zabolátlan szél, 

a tél már végleg elalél. 

Eső cirógatja a magot, 

kis madár csattog dallamot. 

 

Újra lélegzik erdő, a rét, 

sugárzó tavasz visszatér. 

Kandikál krókusz s az ibolya, 

csodás a pázsitnyoszolya! 

 

Szelíden ring a nárcisz, jácint, 

nap sugara mosolyt ráhint. 

Simít bársonyban, aranyprémben, 

fönt ragyog az azúr égen. 

 

Lepkék komótosan ébrednek, 

pattan a szív, mily becsesek! 

Virágruhát öltenek a fák, 

rigó rikkant, pattan a nász. 

 

Forrás fakad, csobog a patak, 

körötte mámorban vadak. 

A szerető szívek lüktetnek, 

reménymagokat ültetnek! 

 

 

2. Itt a tavasz, hol a tavasz?: Milyen hónapok vannak ebben az évszakban? Melyik 

hónapban vagyunk most? Mik a tavasz első jelei? Mit jelent az, hogy „ébred a 

természet”? Mit figyeltek meg a fákon (és a természetben), amikor jön a jó idő? (rügy 

kihajt-virág-levél növekedése, fű zöldül) Mi a sorrend? Milyen állatok bújnak elő a 

természetben? Hol voltak télen? Hol látod őket tavasszal? 



 

    

Mi változik meg az öltözködésünkben a télhez képest? Milyen időjárás jellemző 

tavasszal? Milyen időtöltésekkel bővülhet a családi program a jó időben?  

Sorolok fel szavakat, mondd meg melyik a kakukktojás! (szülők folytathatják ezt a 

játékot) 

pl.: virág, bokor, fű, bogár, fa / giliszta, légy, hangya, hernyó / madár, katica, 

méhecske, szúnyog   

 

HÚSVÉT: 

Ez az ünnep szorosan kapcsolódik a tavasz kezdetéhez és a termékenységgel összefonódó 

népszokásokhoz. A tojásfestés az asszonyok, lányok dolga volt. Régebben házi festékanyagot 

használtak: hagymalevél, zöld dióhéj főzete, vadkörte vagy vadalma héja, gubacs stb. A 

zöldágjárás a tavaszt, a természet megújulását jelképező énekes játék. Ez a játék a fiatal 

lányok és fiúk tavaszköszöntő hagyománya volt.  

   

Mit jelent a hagyomány? Hogyan öltözködünk ezen az ünnepen? Mit csinálunk locsolkodás 

alkalmával (húsvéti népszerű szokás)? Mi a lányok feladata és mi a fiúké? Hogyan lehet 

tojást festeni? Ismersz-e ilyen technikákat? Mit teszünk az otthonunkkal erre az ünnepre? 

Milyen ételekkel, finomságokkal készülünk az ünnepi asztalra?  



 

Locsolóvers:  

Ennek a háznak az udvarában 

Szép kisbimbót láttam. 

Vizet hoztam tövére,  

Szálljon áldás fejére! 

 

FÖLD NAPJA (ápr. 22.):    

 Föld : bolygó, élete, szükséges életfeltételek: levegő, víz, oxigén, fény 

- Mi a környezetszennyezés? Környezeti problémák: levegőszennyezés stb.. 

Lakóhelyünk veszélyeztetettsége. 

- Mit tehetünk a környezetünkért? (szelektív hulladékgyűjtés, megelőzés) 

- Hol lakunk? A föld és égi testvérei. A föld és a világ. 

 



 

 Földgömb: 6 kontinenst és Földünk érdekesebb tájait kikeressük. A földön élő 

emberek (eszkimó, színesbőrűek, stb.) Hol élnek? Szárazföld, óceán stb. Milyen 

országokról hallottál már? Milyen nemzetek élnek ott, hogyan beszélnek? 

Magyarország, a mi élőhelyünk.   

 Természetes és mesterséges (épített) környezet: 

- Az állatok alkalmazkodása környezetükhöz. 

- Az ember védekezése a környezet hatásai ellen. 

- A környezet védekezése az ember átalakító hatása ellen. 

 Természeti jelenségek: aszály, árvíz, szivárvány, napfogyatkozás, vulkánkitörés, 

földrengés.   

  

 Növényvilág: védett növények, gyógynövények, mérgező növények. 

Állatvilág: veszélyeztetett, védett állatok, kihalt állatok, kártékony állatok. 

 Séta a lakóhelyünkön: milyen növények, állatok élnek környezetünkben? 

 Gyűjtőmunka: képek, termések, kőzetek, kavicsok, csigaház, kagylók stb. 

 Térkép nézegetése: nagy világatlasz, képtár állatokról 

 Terepasztal készítése: homokból, dombok, vizek alakítása. (homokozó) 

 Kirándulás a közelben 

 Talajtípusokat hasonlíthatunk össze: homok, agyag, kavics kőzet, termőföld. 

Ismerkedés, megfigyelések, tapasztalatok szerzése: tapintás, kézzel, lábbal (mezítlábas 

ösvény készítése házilag), csukott szemmel, formálható, nem formázható, alakítható 

természeti kincsek, mi történik ha vizet öntünk rá? Letakart természeti kincsek felismerése 

tapintás útján. 



 

 Talajvédelem: komposztálás. A komposztálható anyagok összegyûjtésének, 

fontosságának megláttatása. A kerti komposztáló létrehozása révén megismerik a 

szerves hulladékok kezelésének és újrahasznosításának egyik lehetséges és hatékony 

módját. 

 Gilisztafarmról képek nézegetése. 

 Az anyagok formálhatósága, alakíthatósága, felhasználása. Hulladékhasznosítás: 

egyszerűbb tárgyak készítése papír és műanyag hulladékból.  

 Fák, virágok ültetése otthon, cserépbe vagy a kertbe. 

    
 

Aranyosi Ervin: A Föld napjára 

Ezen a földön születtem én, 

ahol a fák, virágok nőnek. 

Hol az élet, mint lenge fény, 

esélyt ad minden felnövőnek. 

Belőle nőtt kezem, s a lábam, 

s táplálja élő testemet, 

Itt nőttem fel. Emberré váltam. 

S e föld lesz majd mi eltemet. 

Szívem akárhány dobbanása, 

visszhang csupán, a föld dala. 

Minden, mit látok, színek varázsa, 

a megújulás diadala. 

Éteri hangok szállnak a légben, 

a szférák zenéje körül ölel, 

Talpam a földön, lelkem az égben, 

testemet erővel tölti fel. 



 

Ezen a földön születtem egyszer, 

enyém e tág, kék horizont. 

itt ébredek életre reggel, 

s nappal is ébren álmodom. 

 

 

EGÉSZSÉGNAP:  

Mit jelent az egészség? Milyen az egészséges ember? Milyen az egészséges gyerek? Mit 

csinál, érez? Mit kell azért enni, hogy egészségesek maradjunk? Sorolj fel egészséges 

ételeket!  

   Hogyan maradhatnak egészségesek a fogaink?  

Milyen mozgásokat végezhetünk azért, hogy egészségesek maradjunk? Hogyan kapcsolódik 

össze az egészség az alvással? Hogyan kapcsolódik össze az egészség az érzelmekkel? 

Milyen érzelmek esnek jól a testünknek, szívünknek?   

Ötletek: 

- fűszerfelismerős és gabonafelismerős játék, fűszerkert ültetése a konyhában 

- gyümölcssaláta készítés közösen, gyümölcsturmix, gyümölcsprés készítése 

- zöldségszeletelés, gyümölcs-zöldségfigurák készítése, egészséges mártogatós 

készítése  



 

 

- közös videós családi torna, örömtáncolás zenére 

- mondom a készételt, mondd meg milyen zöldségből készül! pl: 

zöldségkrémleves-sárgarépa, borsó, fehérrépa, krumpli, karfiol stb. 

- sok kirándulás, kinti mozgás, ha lehetséges a friss levegőn 

Evés előtt kezet mosok, 

beteg lenni nem akarok, 

mert ki piszkos kézzel eszik, 

bizony hamar megbetegszik. 

Evés előtt kézmosás egészséges jó szokás! 

 

 

 


