
 

 

TAVASZ 

 

1. Tavaszi virágok 

Kísérjük figyelemmel az ébredező természetet! Figyeljük meg az időjárás változás hatásait 

a növények fejlődésére! Csodáljuk meg a virágok színeit, elevenítsük fel a nevüket, 

beszéljük meg a jellemző jegyeiket! (kora tavasziak: hóvirág, ibolya, aranyvessző, barka, 

jácint, nárcisz; majd később: pünkösdi rózsa, szegfű, tulipán, gyöngyvirág, nefelejcs, 

orgona) Figyeljük meg, melyiknek van illata! Válogassunk képeket, keressünk tulipános 

motívumokat, pl.ládán, edényen!  

Matematikai tapasztalatok: 

A virágok színe, formája, nagysága, a szirmok száma 

A levelek formája, nagysága 

A szárak hosszúsága 

Szólások és közmondások: 

Egy virág nem hozza meg a tavaszt-  egyetlen biztató jel még nem jelenti azt, hogy 

bekövetkezik az, amire várunk. 

Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. 

Szép, mint a pünkösdi rózsa- ragyogó szépségű 

Szép a tulipán, de nincs illata- a szépség, a báj önmagában nem elég: a kedvesség teszi 

igazán értékessé. 

Akinek a hasa fáj, keressen rá bodzát- akinek baja van, segítsen magának 

Nem bodzafa a kardja- olyan ember, aki megállja a helyét. 

Találós kérdések: 

Két lándzsa közt, mint a pehely, fent lebeg egy virágkehely. (tulipán) 

Kézimunkán, bútorokon pompázom, májusban a kiskertekben virágzom. (tulipán) 

Fehér csengettyűk zöld levél alatt, fejüket ringatva földig hajolnak. (gyöngyvirág) 

Már tavasszal kinyílik, kerítésen kihajlik. Lila virág bokrain, fürtben nyílik az ágain. 

(orgona) 

Mesék: 

A tulipánná változott királyfi (magyar nm.) 



 

 

Fésűs Éva: Kié a virág? 

Benedek Elek: Az aranytulipán 

Kányádi Sándor: A néma tulipán 

Versek: 

Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág 

Böszörményi Ilona: Tavaszi köszöntő 

Játék: 

Virágos memória kártya 

 

 

2. A ,,bolondos” áprilisi időjárás jellemzői 

 

Tavasszal még hideg szelek fújnak:  



 

 

Sokszor előfordul viharos, erős szél, gyakran esővel együtt. A szél a mozgó levegő. A 

levegő, mint tudjuk, fontos az élőlények számára. A szél befolyásolja az időjárást, ,,ő” 

csinálja a meleg vagy hideg, száraz vagy csapadékos időt. 

Sokszor süt a Nap: 

Bár nem tűz olyan erősen, mint nyáron, de a Nap melegét tavasszal is élvezhetjük. A Nap 

egy égitest, hatalmas, izzó gázgömb. Meleget és fényt ad nekünk, energiát szolgáltat. 

Nélküle nem volna élet a Földön, mert hideg és örök sötétség uralkodna. A növények a 

napfény segítségével állítják elő a fejlődésükhöz szükséges táplálékot. Erős fénye 

tönkreteheti a szemünket és a bőrünket, ezért óvakodnunk kell a túl erős sugárzástól. 

Időnként napokig esik az eső: 

A tavaszi eső aranyat ér- mondjuk záporok, zivatarok idején. Ez igaz is, hiszen ilyenkor 

indulnak fejlődésnek az elültetett magok, növények, amihez sok víz kell. A növények a 

táplálékukat (az ásványi sókat) csak a vízben oldva tudják felvenni. Az időben lehulló 

csapadék valóban ,,aranyat”ér. 

 

 Folyamatosan figyeljük az időjárás változásait, készítsünk időjárás órát, és azon állítsuk 

a mutatókat a megfigyeléseink szerint, ismerkedjünk az időjárás jellemző jegyeivel! 



 

 

 

 Figyeltessük meg a gyerekekkel a szél hangját (süvít, fúj, fütyül stb) 

 Beszélgessünk arról, hogy miért fontos az eső az embereknek, növényeknek, 

állatoknak! 



 

 

 Megfigyelhetjük, hogy mennyire esik, és mennyi ideig. Vegyük elő az esernyőket, 

esőkabátot, gumicsizmákat, és menjünk sétálni az esőben, védőruhában! Tocsogjunk a 

sárban, gumicsizmában! A szoba ablakából figyeljük az esőt, ahogy az üveghez 

csapódik és lefolyik az üvegen! Hallgassuk meg az eső kopogását csukott szemmel is, 

utánozzuk az eső hangját! 

Szólások és közmondások:  

A szél sem hoz hírt valakiről- semmit se hallani róla. 

Úgy fut, mint a szél- nagyon gyorsan fut 

A nap sem fog rajta- semmi sem árt a szépségének. 

Olyan arcot vág, mint a három napos esős idő- elkeseredett arcot vág 

Sír, mint a sebes eső- zokog. 

Találós kérdések: 

Nincs keze, nincs lába, de a kaput kitárja. ( szél) 

Nincsen szárnya, mégis repül, fákon, bokrokon hegedül. Ha nem repül, nincs sehol, de 

mégis van valahol. (szél) 

Reggel vígan süt a tájra, este van a lenyugvása. (Nap) 

Mindig süt, de nem sütőben, reggel felkel, pont időben. (Nap) 

Felhőből jön, földet ér, onnan hamar visszatér. (eső) 

Földre esem, de nem fáj, minden növény engem vár. (eső) 

Mesék: 

Nap, Hold, Csillag megszabadítása (magyar nm.) 

Fésűs Éva: A pajkos napsugár 

Vers: 

Kovács Barbara: Sír a felhő 

 

 

 

 

HÚSVÉT 



 

 

 

1. Húsvét hétfő- jeles nap 

Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja, melynek alapja a víz tisztító erejébe 

vetett hit. A húsvéti népszokások közül a locsolkodás és a tojásfestés a legelterjedtebb. A 

locsolkodás napját vízbevető hétfőnek is hívják. Hajdan a legények a kútra járó lányokat 

vödör vízzel locsolták meg, jó egészséget, frissességet kívánva nekik. Manapság már 

kölnivel és szódával locsolkodnak a fiúk. A lányok a locsolóknak festett (piros vagy hímes) 

tojást adtak cserébe. A hímes tojás a tavaszi megújulást, a termékenységet jelképezi. A 

locsolkodás a hiedelem szerint egyben tisztító, gyógyító hatású is. A fiúk szép versekkel 

kísérik a locsolkodást. A húsvéti ünnep fénypontja a húsvéti bál, ahol a locsoláskor gyűjtött 

ajándékot ( kalács, bor, sonka, tojás) közösen elfogyasztották. Ismét lehetett táncolni, 

mulatni, lakodalmat tartani. 

Beszélgessünk a közelgő ünnepről, a népszokásokról, idézzük fel a régi élményeket, 

gyűjtsünk képeket, készítsünk tablót, nézegessünk könyveket! 

Szerezzünk be mindenféle tojást, vagy keressünk képet róla! (tyúk, galamb, fürj, strucc),  

hasonlítsuk össze őket, törjük fel, és tegyük üveg pohárba, tapogassuk meg a héjat, hogy 

milyen kemény, játsszunk velük. 

Verses mese (hallgatásra): 

Zelk Zoltán: A három nyúl 

Locsoló vers: 

Húsvét napján korán keltem,  

Ünneplőbe felöltöztem. 

Rózsavízzel elindultam, 

E kis házba bekopogtam. 

Üdvözlöm a ház lakóit, 

Keresek egy kisleányt itt, 

Rózsavízzel locsolkodom, 

Piros tojást elfogadom. 

 

2. Húsvéti jelképek 

A tojás: az életnek, az átváltozásnak, az újjászületésnek a jelképe. A lányok az ünnep előtt 

festett, hímes tojásokat készítettek a locsolóknak. A tojásfestéshez sokféle természetes 

anyagot használtak, pl. Hagymalevél, zöld dióhéj főzete, vadkörte- és vadalmafa héja, 



 

 

gubacs.  A tojás jelképezi az új életet, a víz a frissességet, a megújulást, a csibe, a kiskacsa, 

a bárány az újjászületést. 

A bárány- jelkép eredete: bibliai, mert a zsidók bárányt áldoztak feléletükért az Istennek, 

az egyiptomi megszállás alatt. Húsvéti bárányt képeslapokon, édesség és ajándéktárgyak 

formájában ma is megtaláljuk, bár rituális szerepe csökkent. 

A tojáshozó nyuszi német közvetítéssel vált nálunk hagyománnyá. A tojást hozó nyuszi  is 

titokban érkezik, mint a karácsonyi ajándékhozók. 

A templomban megszentelt barkaág is húsvéti szimbólum. 

 

Szólások és közmondások: 

A tojás a tyúkot tanítja- valaki magánál sokkal tapasztaltabb, érettebb embert akar 

kioktatni. 

Olyan egyformák, mit két tojás- feltűnően hasonlítanak egymásra. 

Szelíd, mint a kezes bárány- nagyon békés, jámbor ember. 

Fut, mint a nyúl- nagyon gyorsan fut. 

Gyáva, mint a nyúl- nagyon gyáva, nagyon fél. 

Lapít, mint a nyúl a fűben- lapít, hallgat. 

Találós kérdések: 

Kicsi elefántcsontban egy kerekded, furcsa mag van. Megeheted, ha megfőzted, főzetlenül 

szárnya nőhet. (tojás) 

Csengő cseng a nyakában, kint legel a határban. Türelme nagy, orra pisze, puha gyapjú 

göndör szőre. (bárány) 

Fülem hosszú, bundám selymes, a farkincám pöttöm, húsvétkor a gyereksereg nagyon várja 

jöttöm. (nyuszi) 

Mese 

Móra Ferenc: A húsvéti tojások 

Versek: 

Végh György: Kleofás, a didergő kis tojás 

Mentovics Éva: Készülnek a nyulacskák 

 

FÖLD NAPJA 



 

 

 

1.Környezetvédelem, környezettudatos életmód 

Április 22-e a Föld napja. Ezen a napon felhívhatjuk gyermekeink figyelmét a 

környezetvédelem és a környezettudatos életmód fontosságára. Újrahasznosítható 

alapanyagokból (papírguriga, PET-palack, újságpapír, műanyag flakon stb.) pedig kreatív 

használati tárgyakat készíthetünk. Erre mutatunk ma pár klassz ötletet. 

Műanyag flakonokból hasznos tárolókat készíthetünk. 



 

 
 



 

 

Egy hasonló tenyérlenyomatos földgömbre feljegyezhetjük azokat a teendőket, amelyeket év 

közben tehetünk a környezetünk megóvása érdekében. 

 

Ültessünk! Ha nem is fát, jelképesen bármit! 



 

 

 



 

 

 

Só-liszt gyurmába mindenféle lenyomatot megörökíthetünk. 



 

 
 



 

 

Mesék: 

 

Fésűs Éva: Az ezüsthegedű 

Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje 

Versek:  

Orgoványi Anikó: A föld napja 
Birta Erzsébet: Ha nagy leszek 

 

2.Világunk népei 

Beszélgessünk a világ különböző részén élő emberekről, az eltérő kultúrákról!  

Soroljunk fel különböző népekre jellemző dolgokat, nézegessünk képeket róluk!  

Figyeljük meg a külső jellegzetességeket, a viseletüket!  

Kóstoljuk meg a jellegzetes ételeiket! 

Pl.:  

 japán: szusi 

 kínai: szezámmagos csirke 

 olasz: pizza, spagetti 

 francia: hagyományos francia töltött csiga 

 mexikói: csilis bab 

 

 

EGÉSZSÉGNAP 

1. ,,Erő, izom, tejet iszom!” 

 

Beszéljük meg a gyerekekkel: 

 Miért fontos a tejivás, a tejtermékek fogyasztása? 

 Honnan származik a tej? 

 Melyik állat tejét isszuk? 

 Hol él a tehén? 

 Mely állatok adnak még tejet? 

 

Készítsünk banánturmixot! 

Vágjunk össze 2-3 banánt, majd turmixoljuk össze tejjel, kevés citromlével és mézzel. 

Fogyasszuk hidegen! 

 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2018_04_15_archive.html#4453946496558555345


 

 

Főzzünk pudingot! 

Soroljunk fel különféle tejtermékeket! 

Sajtból és gyümölcsből készítsünk falatkákat! 

 

Mese:  

Rémusz bácsi meséi:  Hogyan fejte meg a nyúl a tehenet? 

Vers: 

Móricz Zsigmond: A török és a tehenek 

 

2. ,,Méz, méz, méz, termett méz...” 

 

Beszéljük meg a gyerekekkel: 

 Mi is a méz? 

A méz megnevezésére sokféle meghatározás igaz: a méz koncentrált 

cukoroldat; a méz tápláló édesség; a méhek által összegyűjtött, sejtekben érlelt 

nektár; gyógyító édesség; a méz a természet ajándéka. 

 Hogy készül a méz? 

A virágos növények nektárt termelnek. Ez a nektár gyorsan romló, híg 

cukoroldat, melyet a méhek felszívnak és összegyűjtenek, majd átalakítják 

mézzé. A saját szervezetükben alakítják át úgy, hogy a szájukban lévő 

garatmirigy váladékát hozzákeverik és mézgyomrukban összegyűjtik. Ezt a 

lépek sejtjeiben raktározzák el, amit viaszfedél borít. 

 Mire jó a méz? 

A méz édesítőszer, jó táplálék és gyógyít is (álmatlanság, torokfájás, fáradtság, 

székrekedés, ízületi gyulladás, stressz, orrdugulás, csontritkulás, égési sérülés, 

ágybavizelés, migrén, szemgyulladás, köhögés esetén, és nyugtató, fertőtlenítő 

hatású is.) 

 

Vásároljunk mézet a piacon! 

Kóstoljunk különböző mézfajtákat, együnk mézes kenyeret! 

Készítsünk gyümölcssalátát, mézzel lecsurgatva! 

 

Találós kérdések: 

Döngicsélve körbeszállok, virágporra rátalálok. Összegyűjtöm, szedem néked, így 

eheted majd a mézet. (méhecske) 

 

Medve koma hová néz? 

Előtte egy üveg….. (méz) 

 

Vers: 

Pete Margit: Lépes- mézes versike 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


