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Kedves Gyerekek, Szülők! 

Köszönjük, hogy megosztjátok velünk, 

hogy mit valósítottatok meg az ötletekből 

otthon. Továbbra is várjuk a fotókat az 

ovoda2@fertoszentmiklos.hu vagy a 

fsztmovoda2@gmail.com e-mail címekre. 

Engedélyetekkel az óvoda honlapjára is 

felkerülnek a képek.  

Kellemes, hasznos időtöltést, jó játékot 

kívánunk!  

Óvó nénik 

Téma: A Föld napja 

Külső világ tevékeny megismerése  

Április 22. a Föld napja. Az egész világon ismert társadalmi mozgalom célja, hogy felhívja a 

figyelmet a környezetvédelemre. A természetet szerető és védő ember személyiségjegyeinek 

kialakítását már az óvodáskorban el kell kezdenünk. 

Mit tehetünk az óvodás korú gyerekekkel? 

 Beszélgethetünk a gyerekekkel a jeles dátumról, a környezetvédelemről, a 

veszélyeztetett állatokról, növényekről, a Föld népeiről. 

 
Mondj állatneveket/növényneveket! Mi a kedvenc fád, növényed, állatod? Melyik a 

legkisebb/legnagyobb, leggyorsabb/leglassabb, stb. állat? 

mailto:ovoda2@fertoszentmiklos.hu
mailto:fsztmovoda2@gmail.com
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 Szépíthetjük udvarunkat, környékünket fa-, virág-, palántaültetéssel.  

 
 

 Sziklakertet, virágoskertet rendezhetünk, közösen gondoskodhatunk 

szobanövényeinkről. 

 
 Készíthetünk fűfejet, fűsünit. 

(https://sporolok.blog.hu/2018/03/28/fufej_keszites_hazilag_lepesrol_lepesre) 

 

 

https://sporolok.blog.hu/2018/03/28/fufej_keszites_hazilag_lepesrol_lepesre
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 Készíthetünk „tündérkertet”. 
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További ötletek, inspirációk tündérkerthez: 

https://www.youtube.com/watch?v=hyX_lfsxtCw&t=318s 

 

 Megfigyeléseket tehetünk a természetben, gyűjtögethetünk.  

 

Készíthetünk hozzá bingótáblát, 

ami alapján keresgélni kell a 

szabadban. 

 

Könnyen megrajzolhatjuk magunk 

is, de a következő oldalakon 

mellékelve néhány akár 

nyomtatható példa látható. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hyX_lfsxtCw&t=318s
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Forrás: 

https://www.facebook.com/BaboFactory/photos/a.396750287127771/1803442103125242/?type=3&

theater 

https://www.facebook.com/BaboFactory/photos/a.396750287127771/1803442103125242/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BaboFactory/photos/a.396750287127771/1803442103125242/?type=3&theater
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 Földgömböt, könyveket nézegethetünk.  

 

Játék: Pörgesd meg a földgömböt! Játékból utazzunk 

el valahová. Pörgessük meg a gömböt, vagy nyissuk ki 

találomra az atlaszt, és keressünk egy helyet, ahová 

megyünk. Vegyünk elő enciklopédiát, és ismerkedjünk 

az országokkal: kik laknak ott, hogy beszélnek, milyen 

a viseletük, stb.  

Tervezzük meg együtt a képzeletbeli utat: mivel 

utazunk oda, milyen ruhákat vigyünk, milyen állatokat 

fogunk látni, stb.  

Beszélgethetünk arról is, hogy most miért nem szabad 

ezekre a helyekre elutaznunk. 

 

 

 Különböző anyagokat áshatunk el a földbe, rakhatunk egy nagy üvegbe és 

komposztálhatjuk azokat.  Kövessük nyomon, mi történik velük (műanyag, fa, almahéj, 

papír, fém, stb.) 

 

Egyszerű és látványos kísérletet végezhetünk, ha az összeszedett, vagy a saját – a 

kirándulás során összegyűjtött hulladékunkat (üdítős doboz, csokis papír) egy nagy 

üveg vízbe tesszük, majd a következő napokban figyeljük, milyen változás történik. 

Kitűnő szemléltetője a vízszennyezésnek, a gyerekek biztosan emlékezni fognak rá 

később is. 
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 Megnézhetjük a szelektív hulladékgyűjtőt, megbeszéljük, miért van szükség rá, 

gyakorolhatjuk használatát.  

 
Játék: Színes lapokat teszünk a földre vagy asztalra, a kékre kell elhelyezni a 

papírgyűjtőbe dobható hulladékokat, a sárgára a műanyagot, a zöldre az üveget a 

szürkére pedig a fémet.  

Játék: Vásárlás 

Fonott kosárba helyezünk különböző csomagolásokat és termékeket, egyesével 

kivesszük őket, és megbeszéljük, hogy melyik környezetbarát és melyik nem. Az a 

gyerekek feladat a beszélgetés után, hogy visszategyék a környezetbarát termékeket a 

kosárba. 

(Pl.: Környezetbarát: papír tojástartó; családi kiszerelésű tusfürdő; vászonszatyor; Nem 

környezetbarát: agyoncsomagolt keksz műanyag, papír és alumínium borítással; 

műanyag szatyor; törött ernyő, ami olyan rossz minőségű, hogy az első széltől 

tönkremegy, stb.).   

 

 Az újrahasznosítás jegyében készíthetünk mi magunk is a gyerekekkel közösen 

játékokat. 
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Ötletek, útmutatók saját készítésű társasjátékhoz nagyobbaknak: 

https://www.okosjatek.hu/sajat_tarsasjatek 

  

Újrahasznosító játék újrahasznosított anyagokból 

Hozzávalók: üres doboz, műanyag kupakok, ragasztó, nyomtatott (de rajzolható is) sablon) 

Nyomtatható sablon: 

https://salesautopilot.s3.amazonaws.com/newsletter/letter/c19476/uploads/f%C3%B6ldnapja.pdf  

Leírás: https://www.lurkovarazs.hu/blog-varazs/167-ujrahasznosito-jatek-ujrahasznositott-

anyagokbol-letoltheto-sablonnal 

 

  

https://www.okosjatek.hu/sajat_tarsasjatek
https://salesautopilot.s3.amazonaws.com/newsletter/letter/c19476/uploads/f%C3%B6ldnapja.pdf
https://www.lurkovarazs.hu/blog-varazs/167-ujrahasznosito-jatek-ujrahasznositott-anyagokbol-letoltheto-sablonnal
https://www.lurkovarazs.hu/blog-varazs/167-ujrahasznosito-jatek-ujrahasznositott-anyagokbol-letoltheto-sablonnal
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 Verselés, mesélés, anyanyelvi nevelés 

Kiscsoport  

o Mese: A kóró és a kismadár 

https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/a-koro-es-a-kis-madar 

  

o Mondóka, vers: 

o Fű, fű, fű, szép zöld fű, 
eredj ki te zöldfülű!  

 

Ess, eső, ess, 
Három hétig ess! 
Hullj a rétre,  
A vetésre, 
Ess, eső, ess! 

Középső csoport  

 Mese: Tordon Ákos: A kismadár kertje 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2016_01_21_archive.html 

 

 Mondóka, vers: 

 Nemes Nagy Ágnes: A kukások o

 
Megjöttek a kukások, 
narancssárga ruhások. 
 
Narancsszín a kocsijuk, 
attól döng a kocsiút. 
 
Döng a kocsi, dörömböl, 
nagy vödröket kihörpöl, 
csörög, röfög az egész 
állatkerti etetés. 
 
Itt a sárga víziló, 
eteti az ápoló. 
 

 

 
o Kicsi mag a föld alatt 
napsugarat hívogat. 
Ha a tavasz közeleg, 
pici csíra növöget. 
Kapaszkodik a gyökér, 
kis növényke fényre ér. 
Nő a szára, levele, 
nyújtózkodik fölfele. 
Bimbót ringat, szirmot nyit, 
illatával beborít. 
 

 

  

https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/a-koro-es-a-kis-madar
http://mesemorzsa.blogspot.com/2016_01_21_archive.html
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Nagycsoport 

 Mese: Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2015_05_04_archive.html 

 

 Mondóka, vers:  

Orgoványi Anikó  A föld napja 

 

Földünk egy nagy pöttyös labda, 

száguld, röpül, mi meg rajta 

csücsülünk, pörög, forog az ebadta, 

csoda, hogy nem szédülünk. 

 

Jobbra dűl, meg balra dűl, 

hol melegszik, hol meg hűl. 

pötty van rajta ezeregy, 

szárazföldek, tengerek. 

 

Zöld pöttyök a dzsungelek, 

óceánok kéklenek, 

sárgállnak a sivatagok, 

sajna, foltjuk egyre nagyobb. 

 

Nyüzsgő pont is rengeteg, 

ezek meg mind emberek, 

jönnek-mennek, tesznek-vesznek, 

s nőnek a szeméthegyek. 

 

Vigyázzunk a Földanyára, 

e hátán cipelő labdára, 

nem kell hozzá menetjegy, 

s nincs belőle több, csak egy. 

 

 

További mesék a témához: 

 Zelk Zoltán: A versenyfutás 

 Zelk Zoltán: Hét nap  

 Zelk Zoltán: Az asztal álma 

 Zelk Zoltán: A szekrény álma 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2017_06_27_archive.html 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2015_05_04_archive.html
http://mesemorzsa.blogspot.com/2017_06_27_archive.html
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 Tasnádi Éva: Borika fája  

http://csicsergoovi.blogspot.com/2012/05/borika-faja.html  

 Berta Kati: A Föld meséje 

https://www.facebook.com/746735832068668/

photos/berta-kati-a-f%C3%B6ld-

mes%C3%A9jeegyszer-volt-hol-nem-volt-volt-a-

vil%C3%A1g%C5%B1rben-egy-bolyg%C3%B3-

m/1336853046390274/ 

 Zelk Zoltán: Egy búzaszem története  

https://egyszervolt.hu/mese/egy-buzaszem-

tortenete.html 

Találós kérdések: 

Körbe-körbe járok, 
Soha meg nem állok, 
Fáradt mégsem vagyok. 
(a Föld) 
 
Éjjel-nappal mindig forog 
mégse szédül el. 
(a Föld) 
 
Aranyalma csillog-villog, 
ha ránézek megvakulok. 
(A Nap) 
 

Mi az, ami nélkül senki nem tud élni? 
(levegő) 
 
Nem láthatod, 
nem foghatod, 
Nem eheted, nem ihatod, 
még sem tudnál 
nála nélkül élni. 
(levegő) 
 
Egyszer locsog, 
máskor csobog, 
te vödörben hordod. 
(víz) 

 

Diafilm: A kóró és a kismadár http://diafilm.osaarchivum.org/public/?fs=3097 

Ismeretterjesztő kisfilmek nagyoknak: 

 Lola meséi - Kukasziget és palackpulcsi (mese, rajzfilmsorozat) 

https://www.youtube.com/watch?v=l-yrBIw9txg 

 Erdő Ernő bácsi meséi - youtube csatorna 

https://youtu.be/T425PqoHpaQ?list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCmB40BWTNJ 

 Kuka Manó kalandjai sorozat videói 

https://www.youtube.com/watch?v=aAGLRhTVCRc 

 

 

http://csicsergoovi.blogspot.com/2012/05/borika-faja.html
https://www.facebook.com/746735832068668/photos/berta-kati-a-f%C3%B6ld-mes%C3%A9jeegyszer-volt-hol-nem-volt-volt-a-vil%C3%A1g%C5%B1rben-egy-bolyg%C3%B3-m/1336853046390274/
https://www.facebook.com/746735832068668/photos/berta-kati-a-f%C3%B6ld-mes%C3%A9jeegyszer-volt-hol-nem-volt-volt-a-vil%C3%A1g%C5%B1rben-egy-bolyg%C3%B3-m/1336853046390274/
https://www.facebook.com/746735832068668/photos/berta-kati-a-f%C3%B6ld-mes%C3%A9jeegyszer-volt-hol-nem-volt-volt-a-vil%C3%A1g%C5%B1rben-egy-bolyg%C3%B3-m/1336853046390274/
https://www.facebook.com/746735832068668/photos/berta-kati-a-f%C3%B6ld-mes%C3%A9jeegyszer-volt-hol-nem-volt-volt-a-vil%C3%A1g%C5%B1rben-egy-bolyg%C3%B3-m/1336853046390274/
https://www.facebook.com/746735832068668/photos/berta-kati-a-f%C3%B6ld-mes%C3%A9jeegyszer-volt-hol-nem-volt-volt-a-vil%C3%A1g%C5%B1rben-egy-bolyg%C3%B3-m/1336853046390274/
https://egyszervolt.hu/mese/egy-buzaszem-tortenete.html
https://egyszervolt.hu/mese/egy-buzaszem-tortenete.html
http://diafilm.osaarchivum.org/public/?fs=3097
https://www.youtube.com/watch?v=l-yrBIw9txg
https://youtu.be/T425PqoHpaQ?list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCmB40BWTNJ
https://www.youtube.com/watch?v=aAGLRhTVCRc
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Dalok:  

 Napocskacsalogató kicsiknek -  Süss ki napocska (magyar népdal)  

 
Süss ki napocska  

Itt apád, itt anyád 

Sót törünk,  

borsot törünk  

Tökkel harangozunk  
https://www.youtube.com/watch?v=NaJiDEssIRw 

 

 Bújj, bújj, zöld ág 

https://www.youtube.com/watch?v=7hO9K5xdmYo 

 

 Ess, eső, ess 

https://www.youtube.com/watch?v=_H58K5lvs-E 

 

 Én kis kertet kerteltem 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kEEphnzV4x8ú 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NaJiDEssIRw
https://www.youtube.com/watch?v=7hO9K5xdmYo
https://www.youtube.com/watch?v=_H58K5lvs-E
https://www.youtube.com/watch?v=kEEphnzV4x8ú
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 Beültettem kiskertemet a tavasszal (nagyobbaknak) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lT6AMWAWr-k 

 Gryllus Vilmos: Virágcsokor 

 

Piros, sárga, kék, kézenfogva lép.  

Piros, sárga, kék, kézenfogva lép.  

Három karcsú viráglány, tarka, mint a 

szivárvány:  

 

Rózsa, Tulipán, Harangvirág,  

Rózsa, Tulipán, Harangvirág.  

 

Piros, sárga, kék, egy csokorba szép.  

Piros, sárga, kék, egy csokorba szép 

. Kelyhük mélyén édes bor, nektárcsepp és virágpor.  

 

Rózsa, Tulipán, Harangvirág, Rózsa, Tulipán, Harangvirág. 

https://www.youtube.com/watch?v=GsraNgmwjco 

 

 KerekMese: Színes dal 

https://youtu.be/XHrtWqmFDKo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lT6AMWAWr-k
https://www.youtube.com/watch?v=GsraNgmwjco
https://youtu.be/XHrtWqmFDKo
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Zenehallgatás: 

 Tavaszi szél 

https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU 

 Gryllus Vilmos - Füzesi Magda: Tavasz 

https://www.youtube.com/watch?v=bivP7jnwvR8 

 Gryllus Vilmos – Tavasz (Csend ül a tájon)  

https://www.youtube.com/watch?v=qx-hSf1tFlI 

 Komolyzene: Havasi Tavaszi szél feldolgozása 

https://www.youtube.com/watch?v=rwMYcyo0slc 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU
https://www.youtube.com/watch?v=bivP7jnwvR8
https://www.youtube.com/watch?v=qx-hSf1tFlI
https://www.youtube.com/watch?v=rwMYcyo0slc
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Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Az óvodában nem újdonság a háztartásban feleslegessé vált tárgyak felhasználása. Mikor a 

heti téma környezetvédelemmel kapcsolatos, barkácsolás közben többet beszélgethetünk a 

felhasznált dolgokról –mi történt volna velük amúgy, hova kerültek volna. 

Kidobásra szánt PET palackokból, műanyag kupakokból: 

 

Papírgurigákból: 

 

Elkészítés menete:  

http://krokotak.com/2017/08/hedgehogs-toilet-paper-roll/ Süni: 

 http://krokotak.com/2015/06/an-empty-paper-roll-coloring-cat/ Macska:

http://krokotak.com/2017/08/hedgehogs-toilet-paper-roll/
http://krokotak.com/2015/06/an-empty-paper-roll-coloring-cat/


Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde  

19 
 

 

 

Elkészítés menete:  

http://krokotak.com/2013/11/lets-make-a-house-from-toilet-paper-rolls/ Házikó: 

Dinoszaurusz: http://krokotak.com/2014/07/easy-to-make-paper-dinosaur-not-ready/ 

 

 

http://krokotak.com/2013/03/toilet-roll-spring-flower/Virág:  

http://krokotak.com/2013/03/cheerful-octopuses/ Polip: 

Pillangó: https://mentootlet.blogspot.com/2013/10/wc-papir-gurigabol-
pillango.html?spref=pi  

http://krokotak.com/2013/11/lets-make-a-house-from-toilet-paper-rolls/
http://krokotak.com/2014/07/easy-to-make-paper-dinosaur-not-ready/
http://krokotak.com/2013/03/toilet-roll-spring-flower/
http://krokotak.com/2013/03/cheerful-octopuses/
https://mentootlet.blogspot.com/2013/10/wc-papir-gurigabol-pillango.html?spref=pi
https://mentootlet.blogspot.com/2013/10/wc-papir-gurigabol-pillango.html?spref=pi
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Elkészítés menete minden állathoz: https://crealexia.com/keszitsunk-allatkertet-papir-gurigabol/ 

 

 Nyomdázás lufival 

 

https://crealexia.com/keszitsunk-allatkertet-papir-gurigabol/
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Forrás: https://www.iheartartsncrafts.com/balloon-stamping-earth-day-craft-kids/ 

 A mi bolygónk 

 
Elkészítés menete: Nyomdázzatok egy kék színű körlapra pomponnal, 

vattapamacsokkal. A háttérben az űr pedig egy régi fogkefe segítségével készül: 

spricceljetek sok-sok fehér csillag-foltot egy fekete színű kartonlapra. Végül 

ragasszátok fel rá a Földet! 

 

Forrás és további ötletek: https://jatsszunk-egyutt.hu/10-kreativ-otlet-a-fold-napjara-

gyerekeknek/ 

 Föld papírtépkedéssel, ragasztással 

Forrás: 

https://www.craftsonsea.co.uk/torn-

paper-earth-craft/ 

 

Nyomtatható sablon: 

https://www.craftsonsea.co.uk/wp-

content/uploads/2019/04/free-earth-day-

template-for-kids.jpg 

 

 

 

https://www.iheartartsncrafts.com/balloon-stamping-earth-day-craft-kids/
https://jatsszunk-egyutt.hu/10-kreativ-otlet-a-fold-napjara-gyerekeknek/
https://jatsszunk-egyutt.hu/10-kreativ-otlet-a-fold-napjara-gyerekeknek/
https://www.craftsonsea.co.uk/torn-paper-earth-craft/
https://www.craftsonsea.co.uk/torn-paper-earth-craft/
https://www.craftsonsea.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/free-earth-day-template-for-kids.jpg
https://www.craftsonsea.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/free-earth-day-template-for-kids.jpg
https://www.craftsonsea.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/free-earth-day-template-for-kids.jpg
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 Kavicsfestés, kavicsképek készítése (akár ragasztás nélkül, udvari játékként) 

 

 

https://www.etsy.com/de/listing/593548984/kiesel-kunst-leinwand-kiesel-kiesel-bild?show_sold_out_detail=1&ref=anchored_listing
https://www.etsy.com/de/listing/593548984/kiesel-kunst-leinwand-kiesel-kiesel-bild?show_sold_out_detail=1&ref=anchored_listing
https://www.etsy.com/de/listing/593548984/kiesel-kunst-leinwand-kiesel-kiesel-bild?show_sold_out_detail=1&ref=anchored_listing
https://www.etsy.com/de/listing/593548984/kiesel-kunst-leinwand-kiesel-kiesel-bild?show_sold_out_detail=1&ref=anchored_listing
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Matematikai tapasztalatok:  

- Területek mérése – lefedése síkidomokkal. Pl. Hány 

körlappal/négyzettel/ stb. tudjuk lefedni a kertet, ami 

építettünk?  

- Hosszúságok összehasonlítása 
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Maradék zsírkrétáinkat muffin sütőforma segítségével újrahasznosíthatjuk: 
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Mozgás 

Játék: Tűz, víz, levegő! 

A gyerekek szaladgálnak. Amikor a szülő azt kiáltja, hogy tűz, le kell guggolniuk, hogy 
megmelegedjenek a tűznél. Amikor azt hallják, hogy víz, akkor fel kell mászniuk a kanapéra, 
hogy ne legyenek vizesek az árvízben. Amikor pedig a levegő szót kiáltja a szülő, akkor le kell 
hasalni a földre, mert alacsonyan száll a levegőben egy repülő. 

Játék: Told el a Földet! 

„Képzeljétek el, hogy olyan erősek vagytok, hogy a vállatokra tudnátok venni az egész Földet. 
Játékból a fal lesz a Föld, próbáljátok meg teljes erőtökből eltolni.” 

Ötletgyűjtemény – 22 kint és bent játszható mozgásfejlesztő játék  

 

http://papasmamasmagazin.hu/gyerek/gyerek-3-6-ev/gyerekfejlodes-2/kint-es-bent-jatszhato-
mozgasfejleszto-jatekok-ovodasoknak/ 

Használjuk ki a jó időt, játsszunk a friss levegőn, amennyit csak tudunk! 

   

http://papasmamasmagazin.hu/gyerek/gyerek-3-6-ev/gyerekfejlodes-2/kint-es-bent-jatszhato-mozgasfejleszto-jatekok-ovodasoknak/
http://papasmamasmagazin.hu/gyerek/gyerek-3-6-ev/gyerekfejlodes-2/kint-es-bent-jatszhato-mozgasfejleszto-jatekok-ovodasoknak/
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Nyomtatható mozgásdobókocka 
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Tedd az almacsutkát a kukába! 



Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde  

29 
 

 

 



Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde  

30 
 

 

 



Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde  

31 
 

 



Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde  

32 
 

 



Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde  

33 
 

 

 

 

 



Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde  

34 
 

 

 


