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Őri István: Nyári reggel   

                                                                                     

Csip-csip, kismadár                                                                                            

éledezik a határ 

 

Csip-csip, kismadár 

szemét nyitja napsugár 

 

Csip-csip, kismadár 

messze hangzó ének száll 

 

Csip-csip, kismadár 

felébredt a napsugár 

 

Csip-csip, kismadár 

erdő, mező táncot jár 

 

Csip-csip, kismadár 

mosolyog a napsugár 

 

 

Őri István: Nyárköszöntő 
véget ér 

a hideg tél 

elszalad 

a tavasz már 

virágos rét 

fecskenóta 

itt a nyár! 

itt a nyár! 

végre itt vagy 

végre itt vagy 

Aranyszemű Napsugár! 

 

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=jupiter21&pid=99858&blog_cim=Varga%20Katalin%20:%20Az%20%E1lomszusz%E9k%20Kiskakas
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=jupiter21&pid=99858&blog_cim=Varga%20Katalin%20:%20Az%20%E1lomszusz%E9k%20Kiskakas
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/23141/29_vidam_nyari_vers_es_mondoka
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekirodalom_hangos_mesek/23141/29_vidam_nyari_vers_es_mondoka


Mese 

 
http://carrie.hu/novella/a-tavasz-meseje/ 

A Tavasz meséje 
 

– Jó napot! – szólt Tavasztündér. Beletúrt hosszú, hullámos, kéklő fürtjeibe. Könnyű 

léptekkel sétálgatott a harmatos fűben. Az embereket kereste. Apró, meztelen lába nyomán 

sárga kankalin és kék ibolya bontotta szirmait. 

Széttárt kezével végig simította a bokrokat, csókot lehelt a fák pattanásra kész rügyeire, a 

fürge szellő jácint illatot lopott a hajából. 

– Jó napot! – ismételte újra, kicsit megköszörülte a torkát, hatalmas, égszínkék szeme riadtan 

kutatott a néptelen utcán.  

A folyó jobb partján, kedvenc parkjában állította meg hatpillangós virághintóját. Mint minden 

évben, most is ujjongó üdvözlésre számított, de a vízen ringatózó hajók koccanásán kívül csak 

a kövér városi galambok burukkolása törte meg a csendet. Talán magára haragította az 

embereket, azért nem várták úgy, mint régen – gondolta a tündér. Már kezdte bánni, hogy 

fiatal, de annál buzgóbb szerelme miatt csak késve érkezett a városba. 

– Hát senki sem várt rám? Még a gyerekek sem? – fordult vissza, hintója felé, s a Napra 

nézett válaszért. A Nap csak megrántotta vállát, majd unottan maga elé húzott egy boglyas 

felhőt, elhárítva a további kérdezősködést. 

A tündér felkapaszkodott a hintóra, pillangóira legyintett, és elindult a folyóparton. Hosszú 

percekig egy lélekkel sem találkozott, a házak csukott ablakai mögött mozdulatlanul lógtak a 

sötétítőfüggönyök. 

– Túl korán van még – rázta fejét Tavasz, azzal a hintót átirányította a legközelebbi hídon, 

hogy a folyó túloldalán is ellenőrizze a fákat és virágokat. Arra gondolt, ha felszáll a harmat, 

az emberek lassan kibújnak otthonukból, a gyerekek biciklire pattannak, a kutyák meg 

csaholva rohannak a guruló labdák után. 

Tavasz végighajtott a rakparton, megsimogatta a fűszálakat és csillámport hintett a lassan 

ébredő fák gyenge leveleire. 

– Csak van itt valaki, aki megmondja, hol vannak az emberek! – nézett körbe morcosan. A 

rakpart végén két alakot pillantott meg. Odahajtott. 

– Jó napot! – köszönt mosolyogva a görnyedt hátú uraknak, akik egy sakktábla fölé hajoltak, 

fittyet sem hánytak rá. 

– Nem léphetsz a bástyáddal! – húzta el száját a táskás szemű, ásító figura, majd hunyorogva 

Tavaszra sandított. Köszönésképpen kalapjához érintette mutató- és középső ujját, majd ismét 

a bábukon mélázott. 

– Már miért ne léphetnék?! – kérdezte a soványabb, ültében is izgága, riadt tekintetű 

játszmatársa. 

– Azért, mert sakkban leszel, ha nem vetted volna észre! – motyogta elnyújtva a másik, 

könyökére támasztva fejét. 

– Elnézést, – hajolt közelebb hangját felemelve Tavasz – nem tudják, hova tűntek az emberek? 

Az izgága, orrát húzogatva pillantott rá, míg barátja álmosan figyelte a tündér kíváncsi 

tekintetét. 

http://carrie.hu/novella/a-tavasz-meseje/


– Micsoda kérdés! – mondta az izgága. – Hát maga meg hol járt eddig? Egyáltalán ki maga? 

– Tavasztündér vagyok. Én hozom a tavaszt – szólt, és varázspálcájával csillámló kört rajzolt 

a sakkozók szeme elé. 

– Maga meg mit csinál? – ugrott fel a helyéből a férfi – Nem kapott e-mailt vagy üzenetet?  

– Nem értem! Milyen e-mailt? – kérdezte a tündér ijedten. 

– Figyi, pajti! Ez tényleg nem tudja – mondta az unott képűnek a ficánkoló. – Hát nem érti? 

Az emberek nem jöhetnek ki. Bent kell maradniuk a lakásukban, amíg rendbe nem jön minden. 

Nem látja, hogy teljesen katasztrofális a helyzet? 

– Mi a katasztrofális?! – kérdezte csodálkozva a tündér 

– Apám, ez semmit sem tud – zuttyant vissza a girhes. 

– Na, hagyd, majd én! – mondta a tunya képű. – Figyelj, tündérke. Már egy hete, hogy 

elrendelték a kijárási tilalmat. Koronavírus. Nem igaz, hogy nem hallottad. Az egész világ 

benne van. 

Tavasztündér bőszen rázta kék loknijait. 

– Na, szóval, amíg az újrafertőzöttség nem lesz egészen közel a nullához, addig sajna, se ki, se 

be. Végre mindenki megértette, hogy ez van és punktum. Csak mi maradtunk itt: én, Tunyaság, 

meg a barátom, Pánik. 

A Tündér a földet nézte, kezében vacak vesszőként lógott a varázspálca. 

– Most már mindent értek. Szóval ezért. Ezért nem jöttek elém, hogy üdvözöljenek – suttogta 

maga elé szomorúan – Most mit csináljak? 

– Hát semmit! Nem hiszem el, hogy nem érti! – csapkodta az asztalt Pánik. – Idén a tavasz 

elmarad, és kész. Még csak az kellene, hogy előcsalja őket holmi illatokkal, meg virágokkal. 

Még jó, hogy a húsvéti nyuszi nem jön ide! 

– Nyugodj meg barátom! A húsvét már uncsi. Az emberek jól érzik magukat a lakásban. És 

amíg te itt vagy, addig ki sem merészkednek az utcára. Én meg gondoskodom róla, hogy ne is 

legyen kedvük hozzá. Szóval, tündérke, menj haza, ugorjuk át ezt a tavasz témát! Majd jövőre, 

ha túl leszünk ezen az egészen, akkor majd esetleg újra megpróbálhatod.  Egyébként meg 

sakk-matt – ütötte le Pánik bástyáját Tunyaság. – Hehehe. 

A tündér nem akart hinni a fülének. 

 Az nem lehet, hogy ne legyen tavasz, ne legyenek virágok, és gyümölcsök! 

Lassan vonszolta magát a hintóig, könnyei harmatcseppként potyogtak a fűszálakra, a virágok 

hervadtan néztek utána, a fák rügyei magukra húzták burkaikat. A hintó lassan emelkedett a 

levegőbe, a pillangók a folyó felett köröztek egy ideig, a tündér parancsát várták. Az emberek 

számítanak rá, várják őt, biztos benne, hogy így van. Lehet, hogy még egy ideig nem jöhetnek 

ki és nem köszöntik, tavasz nélkül semmit sem ér a világ! 

– Megmutatom, hogy itt vagyok, és nem hagyom cserben őket. Egyszer vége lesz ennek a 

szomorúságnak. Tudniuk kell, hogy van remény, van miért kinézni az ablakon!  

A tündér büszkén a magasba emelte fejét, legyintett egyet varázspálcájával, majd a folyó 

mindkét partján végighajtott. Amerre járt, virágba borultak a fák, tulipánok, kankalinok 

nyitották szirmaikat, a parkok és az utcák jácinttól és ibolyától illatoztak. A tavasz 

beszivárgott az ablakréseken, a kulcslyukakon, szellőzőnyílásokon. Az emberek kitárták az 

ablakokat, a gyerekek örömükben ugráltak, és a kutyák a párkányra támaszkodva 

belevakkantottak a levegőbe. 

Tavasz volt. Visszavonhatatlanul. 
 



Ének-zene                                               

Mondóka   

Szervusz, kedves Napsugár!                                Zápor előtt, zápor után, 

Örülünk, hogy itt a nyár.                                      mindig ugat az én kutyám. 

Kérlek, süss jó melegen,                                      Zápor előtt a felleget, 

pihenhetsz a réteken.                                           Zápor után a kék eget. 

Érleld meg a gabonát, 

lombosítsd a sok szép fát, 

langyosítsd a vizeket, 

melegítsd a szíveket! 

                                                    K. László Szilvia: Nyárköszöntő       Zápor előtt 

 

Ének  

https://www.youtube.com/watch?v=26sNwWLv-

zA&list=PLxeobsc2iscB6L9wtEz4A31Srh3M1p0Hh&index=2 

Hopp Juliska 

Hopp Juliska,                                       Fordulj bolha 

Hopp Mariska,                                     Csosszantóra, 

/:Hej gyere vélem                                 Járd meg a táncot 

Egy pár táncra!:/                                  Régimódra 

 

Fogd a kontyod,                                   Igy kell járni, 

Hogy ne lógjon,                                   Úgy kell járni, 

/:Hej, hogy a hajtűd                             Sári, Kati tudja, 

Ki ne hulljon.:/                                    Hogy kell járni. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MVqGxs77FRQ&t=91s 

A part alatt         

 

A part alatt, a part alatt 

Három varjú kaszál, három varjú kaszál. 

Róka gyűjti, róka gyűjti, 

Szúnyog kévét köti, szúnyog kévét köti. 

 

Bolha ugrik, bolha ugrik, 

Hányja a szekérre, hányja a szekérre. 

Mén a szekér, mén a szekér, 

Majd a malomba ér, majd a malomba ér. 

 

A malomba, a malomba 

Három tarka macska, három tarka macska. 

https://www.youtube.com/watch?v=26sNwWLv-zA&list=PLxeobsc2iscB6L9wtEz4A31Srh3M1p0Hh&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=26sNwWLv-zA&list=PLxeobsc2iscB6L9wtEz4A31Srh3M1p0Hh&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MVqGxs77FRQ&t=91s


Egyik szitál, másik rostál, 

Harmadik követ vág, harmadik követ vág. 

 

Szürke szamár vizet hoz már, 

Tekenőbe tölti, tekenőbe tölti. 

Tehén dagaszt, tehén dagaszt, 

Kemencébe rakja, kemencébe rakja. 

 

Medve várja, medve várja, 

Kisült-e a cipó, kisült-e a cipó. 

Tyúk a cipót csipegeti, 

Hangya morzsát szedi, hangya morzsát szedi. 

 

Mozgás 
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo 

https://www.youtube.com/watch?v=-sFIhtIJI54 

https://www.youtube.com/watch?v=zEjBD81M1Ek 

https://www.youtube.com/watch?v=TR1nx6fCtmY 

 

Külső világ tevékeny megismerése 

Válogass a kérdések között, válaszolj, ha szeretnél: 

 

TAVASZ ELEJÉTŐL A VÉGÉIG 

 Az időjárás, - nappalok hossza 

Mit tudnál mondani a képekről Milyen időjárási jelenségeket látsz 

Hogyan jelennek meg ezek tavasszal (langyos eső, szellő,- néha erős szél, napsütéses 

órák száma nő, rövidebbek az éjszakák, hosszabbak a nappalok,- megfigyelés) 

Ha ismersz olyan dalt, mondókát, verset, mesét amely az időjárásról szól, mondd el a 

családodnak. (Fújja szél a fákat…) 

 

 

 Öltözködés 

Hogyan öltözködtetek a tavasz elején,- és most. A képek sorrendezését kezdjétek a 

tavasz eleji öltözködéssel 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?v=-sFIhtIJI54
https://www.youtube.com/watch?v=zEjBD81M1Ek
https://www.youtube.com/watch?v=TR1nx6fCtmY


 

 

 Madarak.  Hol voltak a költöző madaraink télen, miért repültek vissza? 

Sorolj néhány költöző madarat ( gólya, fecske, daru…) Ha ismersz olyan dalt, 

mondókát, verset, mesét amely madarakról szól, mondd el a családodnak. ( Eresz alól 

fecske fia…, Móra F. Fecske hívogató) 

Meséld el a madarak külső jellemzőit?  Hogyan szaporodnak? Csőre, színei, mi borítja 

a testüket, hány lábuk,- szárnyuk van? A három kép közül melyik az 1., 2., 3. a madár 

életében? 

 

  

 
 

 

 Növények. Mit csinálnak a gyerekek a képen? 

Te is ültettél magot, vagy palántát? Mit ültetnek a felnőttek? 

Ha ismersz olyan dalt, mondókát, verset, mesét amely a növényekről, ültetésről szól, 

mondd el a családodnak. (Én kis kertet kerteltem.., Bársony ibolyácska…) 

 

 

        
 

      

 A fák Rendezd évszakok szerint a fákat. Melyik fára mi jellemző? 

Ha ismersz olyan dalt, mondókát, verset, mesét amely fákről, megmentésükről, 

tavaszról szól, mondd el a családodnak (Gazdag E. Itt a tavasz tudod-e… Gyere  

tavasz) 

 

 

 

 

 



 

 

 Az évszakok. Ismeritek-e az összes évszakot és jellemzőiket. Mi a kőlönbség az 

évszakok között? Milyen évszak következik tavasz után? Milyen évszak van ősz előtt? 

Rendezzétek a képeket úgy ahogy azok egymást követik. Ha ismersz olyan dalt, 

mondókát, verset, mesét amely az évszakokról, tavaszról szól, mondd el a családodnak 

 

 

 

 Tavasszal ünnepeltük eddig (Víz világ napja, Húsvét, a Föld napja, Anyák napja, 

Madarak fák napja) 

 

 

 

 



 

 

Vizuális nevelés 

https://oviadmin.hu/index.php?menu=cikk&id=294 

 

Kincses doboz (cipősdoboz is lehet) 

A tavasz ideje alatt gyűjtött emlékeinket, kincseinket 

tárolhatjuk a saját magunk által készített ládikóban. 

Anyagszükséglet: 

– két darab hurkapálca, 

– olló, 

– újságpapír, 

– ragasztó, 

– színes ceruza vagy festék, – mackósajtos doboz. 

A munka menete: 

– Első lépés: négy–öt centiméter széles papírcsíkokat tépünk újságpapírból. 

– Második lépés: a papírcsíkokat hurkapálcára tekerjük, így papírpálcákat készítünk. 

– Harmadik lépés: a csíkokat szorosan tekerjük fel, megközelítőleg azonos méretű 

papírcsigákat készítve. 

– Negyedik lépés: a csigákat, mint az épülő háznál a téglákat, egymás mellé igazítjuk, és a két 

szélén ragasztóval rögzítjük egymáshoz. 

– Tipp: Ugyanezzel a technikával más alakzatot is készíthetünk. 

https://hu.pinterest.com/pin/461267186838119662/ 

   Papírtányér, vagy köralakú papír, zsírkréta, olló.   

 

 

 

 

 

 

https://oviadmin.hu/index.php?menu=cikk&id=294
https://hu.pinterest.com/pin/461267186838119662/

