
 

"Digi Ovi" 2020.03.23-2020.03.27 

 

 Téma: Tavasz  

 Beszélgetőkör: 

- Milyen évszak van? Honnan tudjuk? (A  tavasz jellemzői pl: többet süt a nap, tovább van 

világos stb) 

- Mi történik tavasszal az állatokkal és a növényekkel? 

- Milyen tavaszi virágok jutnak eszetekbe? (Hóvirág, nárcisz, tulipán, ibolya stb) 

- Mi kell a virágoknak, hogy tudjanak fejlődni? (Napfény, víz) 

- Milyen hónap, nap van?  

  

Mese: 

 Bogyó és babóca tavaszi mese: https://youtu.be/sZinDgqDbLQ 

 /Megfigyelés: milyen virág volt benne? Hány féle színű? Hogyan gondozta Bogyó?/ 

 

Jékely Zoltán: A három pillangó: 

https://ovisvilag.blog.hu/…/01/tavaszi_mese_a_harom_pillango 

 /aki szeretné elmondhatja egyedül is/! 

Szutyejev: A kakas meg a színek: http://misogaadel.weebly.com/konyvek-1/szutyejev-a-

kakas-meg-a-sznek?fbclid=IwAR3AZPB-

ng2SdAe8DMXXuBrAyUSVpi29b0p3OutJnKVmSQaqATyEnUJTLt8 

 

  

http://misogaadel.weebly.com/konyvek-1/szutyejev-a-kakas-meg-a-sznek?fbclid=IwAR3AZPB-ng2SdAe8DMXXuBrAyUSVpi29b0p3OutJnKVmSQaqATyEnUJTLt8
http://misogaadel.weebly.com/konyvek-1/szutyejev-a-kakas-meg-a-sznek?fbclid=IwAR3AZPB-ng2SdAe8DMXXuBrAyUSVpi29b0p3OutJnKVmSQaqATyEnUJTLt8
http://misogaadel.weebly.com/konyvek-1/szutyejev-a-kakas-meg-a-sznek?fbclid=IwAR3AZPB-ng2SdAe8DMXXuBrAyUSVpi29b0p3OutJnKVmSQaqATyEnUJTLt8


 

Vers:  

Zelk Zoltán: Tavaszi dal  

Egy, kettő, három, négy, 

kis őzike, hová mégy? 

-Elég, hogyha tudom én: 

tavasz elé futok én! 

 

Egy, kettő, három, négy, 

te kis nyuszi hová mégy? 

-Se erdőbe, se rétre: 

a szép tavasz elébe! 

 

Egy kettő, három, négy, 

te kis madár vígan légy: 

olyan szép dalt daloljál, 

szebb legyen a tavasznál! 

 Móra Ferenc: Fecskehivogató  

Villásfarkú fecskemadár, 

jaj de régen várunk! 

Kis ibolya, szép hóvirág, 

kinyílott már nálunk! 

Fátyolszárnyú kis méhecskék 

zúgva-döngve szállnak. 

Cifra lepkék, kék legyecskék 

ide-oda járnak. 

Rózsa, rózsa, piros rózsa 

nyitogatja kelyhét; 

itt a tavasz, lessük, várjuk 

a csicsergő fecskét. 

Gyere tavasz várva várlak, 

hogy zöld ruhát fűnek fának, 

azt mondják a cinegék,  

itt a tavasz Nyitnikék!  

Kék Ibolya hóvirág, 

csupa öröm a világ!  

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/152/tavaszvar

o_versek 

  

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/152/tavaszvaro_versek
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/152/tavaszvaro_versek


 

 

Vizuális:  

Tulipán festése 

 Technika: villával festés  

  

  Tavaszi virágok  

   Technika: hajtogatás, vágás, ragasztás 

 

 

  



 

Dalok: 

Mondóka: Fű, fű, fű, szép zöld fű, eredj ki Te zöld fülü! 

 Lánc, lánc, Eszterlánc: https://youtu.be/NJJLEW17oBQ 

 Én kis kertet kerteltem: (mozgásos) https://youtu.be/0MuQae5lPnI 

 Csepp, csepp, csepereg: (mozgásos) https://youtu.be/KnDDUOPX-qs 

 Bújj, bújj zöld ág: https://youtu.be/UFAoFuci9yw 

Bársony Ibolyácska: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_SOMO_Sk_08_Szapu_03/?pg=151&layout=s 

 Zene hallgatás:  Tavaszi szél: https://youtu.be/BrFth-wZjRw 

  

https://youtu.be/UFAoFuci9yw
https://youtu.be/BrFth-wZjRw


 

Mozgás: 

https://www.youtube.com/watch?v=k__r6z4LQFY 

 

 Egy kis játék: 2 db tál is jó hozzá : dob bele ahányat tapsolok Pl: 5 

Eszközök: pl. alufólia, vagy gomb 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=k__r6z4LQFY


 

Iskolába készülőknek: 

A feladatlapnál:   Számolj és rajzolj a körbe annyi pöttyöt, ahány pillagót, katicát stb látsz. 

Melyik a kevesebb? Melyik a több? 

 


