
 

 

 

 

 

        

 

  



Miből tudjuk, hogy tavasz van? 

 

 Tavasszal felélénkül az élet, virágba borulnak a növények, kizöldellnek az erdők és a 

mezők 

 Már nem kell felhúznunk a vastag télikabátot, bélelt nadrágot, kesztyűt és sálat sem 

hordunk már. 

 Többször látjuk a napocskát kisütni, néha már érezzük is a melegét az arcunkon. 

 Este tovább világos van, tovább tartózkodhatunk a szabadban. 

 A fák, bokrok rügyei megduzzadnak, napról napra megfigyelve látjuk, ahogy lassan 

kibomlanak. Látunk már virágzó fákat, bokrokat is. 

 A fű is dúsabb, zöldebb lesz. Udvaron, parkokban megkezdődik a fűnyírás. 

 Megjelennek az első kis élőlények: katicabogarak, pókok, hangyák, gyakran hallunk 

madárcsicsergést. 

 A kertekben, parkokban sok-sok színes kis virágot látunk már: százszorszépet, ibolyát, 

pitypangot, aranyvesszőt, krókuszt, nárciszt, árvácskát, tulipánt. 

 Megkezdődnek a kerti munkák is: metszés, gyomlálás, vetés, fűnyírás. 

  

Gyermekeinket tanítsuk meg arra is, hogy ne bántsa a kis élőlényeket, ne tépjen le minden 

virágot, ne tördelje a fák ágait!/ Természetvédelem/ 

 

 

A kert haszon-vagy dísznövények termesztésére szolgáló, bekerített terület. Vannak 

gyümölcsös kertek, konyhakertek, és virágoskertek is. A kerteknek és a bennük élő 

növényeknek a házigazda, valamint a kertész viseli gondját. 

 

A kertek közül a legszebb a 

virágoskert. A kertekben termesztett 

virágok elsősorban 

gyönyörködtetésünkre szolgálnak.  

 

 



A konyhakert zöldségek, 

fűszernövények termesztésére 

szolgáló kert (vagy kertrész). 

Megterem itt a paradicsom, a 

paprika, a káposzta, a saláta, az 

uborka, a retek és még sokáig 

sorolhatnánk a kincseit.  

 

 

 

 

A gyümölcsösökben nemesített gyümölcsfák állnak, és kertjeinkben is ilyenek termik 

a szebbnél szebb almákat, körtéket, cseresznyéket.  

 

 

A hosszú, téli napok után tavasszal, reményeink 

szerint sok napsütéssel és megfelelő 

csapadékmennyiséggel kezdenek újjáéledni a kertünk 

növényei. Időben, szakszerűen elvégzett kerti munkákkal 

elősegíthetjük, hogy egész évben szemet gyönyörködtetve 

fejlődjenek. 

 

 

 

A kerti eszközökkel, szerszámokkal már több kisgyermek találkozott. A kapával 

fellazítjuk a talajt, az ásóval átforgatjuk, így levegőztetjük, a gereblyével pedig elsimítjuk a 

felszínt. Szükségünk van még a locsolóra, vagy slagra, amelyekkel vizet juttatunk a 

növényekhez. A talajt koratavasszal már elő kellett készíteni a veteményezéshez. A növények 

vágásához metsző ollót használunk. A kártevők ellen permetezik a fákat, növényeket. Bio 

kertekben vegyszert nem használnak!  

A lakótelepi lakásokban élő családok, erkélyeken, balkonládákban, cserépedényekben 

nevelhetnek virágokat, zöldségeket, fűszernövényeket. 

A gyerekek nagyon szeretnek a szabadban tevékenykedni, és ha segíthetnek a kerti 

munkákban, akkor sok-sok ismeretet gyűjthetnek össze. Közben észrevétlenül azt is 

megtanulják, hogy az együtt végzett munka is van olyan jó, mint a közös játék.  



 

Kertészkedős játékok gyerekeknek: 

 

 

 Ismerkedjünk a magokkal! 

 

Ha van konyhakert, itt az ideje elvetni a 

különböző zöldségek magjait. Ha 

megvettétek a magokat, még játszhattok 

is velük, mielőtt a földbe kerülnek! 

Először is nézzétek meg őket alaposan! 

Melyik a legkisebb, legnagyobb, melyik 

gömbölyű, melyik hosszúkás formájú? A 

színük sem egyforma! 

 

  

 

  

 

 

 

 Párosító játék 

Persze azt is tudni kell, melyik magból mi fog kikelni! Nézzétek meg a zacskón lévő képeket 

és tegyétek melléjük a magokat!  

 

Ha van otthon ugyanolyan zöldségetek, akkor tegyétek mellé az “igazit” is. Melyik mag 

hasonlít leginkább a megérett zöldségre? Most játsszatok is! Vegyük el az igazi zöldségeket 

és kérd meg a gyerekeket, hogy tegyék ők a magocska mellé (segítenek a képek)! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://jatsszunk-egyutt.hu/wp-content/uploads/2014/03/DSCF6153.jpg


 

 

 

 

 

 

 

Párosíthatjátok az egész zöldségeket a belőlük levágott karikákkal is! 

 

 

 Memóriajáték 

 

  

Meg kell kérni a gyerekeket, hogy jól figyeljék meg a magokat és a zöldségeket! Aztán 

csukják be a szemüket, Össze kell keverni valamit! Vajon felismerik, mi változott meg? 

Kisebbeknél elég 2-3 féle maggal játszani, nagyobbak már elboldogulnak többfélével is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jatsszunk-egyutt.hu/wp-content/uploads/2014/03/z%C3%B6lds%C3%A9g-p%C3%A1ros%C3%ADt%C3%A1s.jpg


 

  

 Rakosgatás, válogatás 

  

A gyermekek szeretnek meregetni, 

öntögetni, rakosgatni mindenféle 

formába babot, borsót, kukoricát, 

tökmagot stb. Lehet rakosgatni 

csipesszel, vagy két ujjal is! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ha sok-sok zöldség karikát vágtok, 

kiválogathatjátok  a képek alapján, 

hová tartoznak. Tegyétek mellé a 

megfelelő magot is! 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Vetegessünk! 

 

Nem mindenkinek van kertje, de azért semmiképpen se hagyjátok ki a virág-, vagy 

zöldségmagok nevelgetését! Nézd csak, mennyi mindent felhasználhattok a kis palánták 

felnevelésére! 

 

 

Fedeles műanyag dobozt (a tetejét lecsukhatjátok) 

  

 

 

 

 

 

Üdítő italos dobozt – ha az oldalár 

kis ablakot vágtok, mindig látható, 

mi történik a földben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Papírgurigákat kissé rövidebbre 

szabva. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joghurtos poharakat 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagy bármilyen kis 

műanyag poharat – de 

szépen látszanak a 

növények részei!  

 

 

 

http://creeksidelearning.com/2013/04/02/planting-seeds-with-preschoolers/
http://www.puttisworld.com/2012/05/gardening-with-kids-seed-to-plant-in.html
http://www.playfullearners.co.uk/2013/04/gardening-adventures-5-ideas-for.html?m=1


                

 

 

 

 

 

 

 

 Kertészkedjünk! 

  

Ha van egy darab szabad terület a kertben, engedni kell a gyermeket ott kapálni, lapátolni, 

ültetgetni – a gyerekek bármilyen kis mezei virágot szívesen “elültetnek”, de szívesen ásnak 

el “kincseket”, vagy éppen kavicsokat, csigaházakat gyűjtögetnek ásás közben. Ha nincs kert, 

megteszi egy nagyobb műanyag láda és néhány játék virág is! 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.messforless.net/2013/04/garden-sensory-bin.html


 

 

 

 Csíráztatás 

 

A tavasz beköszönte remek alkalom arra, hogy megnézzük, hogyan is működik a természet. A 

gyerekek örömmel nézik nap mint nap a magok fejlődését, a csírák előbukkanását, és ehhez 

igazán nincs szükség sok dologra. 

A kísérlet segítségével elmagyarázhatjuk nekik a mezőgazdaság működését is, a magok 

elvetésétől a betakarításig, így jobban megértik, hogy honnan is érkezik a kenyér, a gyümölcs 

és a zöldség az asztalukra. 

Amire szükség lesz: 

-befőttes üveg 

-víz 

-papírtörlő 

-néhány szem szárazbab 

Áztassuk be a papírtörlőket, majd 

helyezzük bele a befőttes üvegbe. 

Csúsztassuk mellé a magokat, hogy az 

üvegen át jól kivehetőek legyenek, és a 

vizes papírtörlővel érintkezzenek. 

Ha úgy látjuk, hogy a papírtörlő kezd 

kiszáradni, töltsünk utána egy kis vizet. 

Nincs más hátra, mint naponta lesni az 

apró változásokat. 

Megfigyelhetjük, ahogy a maghéj felreped, majd a gyökérkezdemény lefelé indul el, és ahogy 

talajt talál, megkapaszkodik, és befordítja a magot. A hajtáskezdemény pedig fölfelé indul. Jól 

látszik, ahogy a gyökérkezdemény fő és mellékgyökerekre bomlik és fehér marad, míg a 

hajtáskezdemény gyorsan bezöldül és kibomlanak rajta az első levelek. 

A kicsírázott babot a gyerekek apró cserépbe ültethetik, gondozhatják, figyelhetik kis 

növényük növekedését. 

 

  



 

Rajzolás, mintázás, festés, kézimunka 

 

 

 Kis veteményes 

 

Eszközszükséglet: karton papír, olló, színes 

lapok, ragasztó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Virágcsokor „villa nyomdával” 

 

Eszközszükséglet: ecset, festék, villa, tálkák a 

különböző színeknek, lap 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Virágoskert 

 

Eszközszükséglet: tojástartó, festék, ecset, spatula, 

színes papír, ragasztó 

 

 

 

 

 

 

 

 Krumpli nyomda 

 

Eszközszükséglet:  nagyobb méretű krumplik, kartonlap, /temperák/vízfestékek, ecset, éles 

kés, sütikiszúrók 

Elkészítés:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zB-iXbCs3w0&feature=emb_title 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zB-iXbCs3w0&feature=emb_title


 Tavaszi virág-korona 

 

Eszközszükséglet: színes lapok (, papírtányér), ceruza, 

olló, ragasztó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zöldségek/gyümölcsök só-liszt gyurmából 

 

Eszközszükséglet: só-liszt gyurma, színes festék, ecset 

 

 



 

 

 

 Virág nyomda PET palackkal 

 

Eszközszükséglet: festék, tányér, PET palack, lap 

(ecset vagy papírcsíkok a virágok száraihoz) 

 

 

 

 

 

 

 Zöldséges kert 

 

Eszközszükséglet: papírtányér, ecset, festék, 

lyukasztó, fonal, színes papír, olló 

 

 

 

 

 

 

 

 Kerti rovarok kövekból 

 

Eszközszükséglet: kövek, tempera, ecset 

 

 



 

 

 

 Jácint készítése ragasztással 

 

Eszközszükséglet: ragasztó, olló, színes lapok 

 

 

 

 

 

 Virágcsokor 

 

Eszközszükséglet: színes lapok, olló, ragasztó 

 

 

 



 

Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 

 

 

 Én kis kertet kerteltem  

https://www.youtube.com/watch?v=0MuQae5lPnI 

 

Egyenletes lüktetés érzékeltetése a dalban előforduló tevékenységet utánzó  

mozdulatokkal. 

 

Én kis kertet kerteltem,   (gereblyéző mozdulatok) 

Bazsarózsát ültettem,    (guggolás, bazsarózsa ültetése) 

Szél, szél fújdogálja,    (karok magastartásban, dőlöngélés, szél                             

                                     imitálása) 

Eső, eső veregeti,     (magastartásból a kart engedjük lefelé, ujjainkkal  

                                     esőt imitálva) 

Hu!      (leguggolás)  

 

 

 Gryllus Vilmos: Mi szél hozott..?  

https://www.youtube.com/watch?v=QBH5T2jxtVM 

 

Mi szél hozott kisfutár? 

        – Nem szél hozott, napsugár. 

Kedves gazdád ki lehet? 

     – Fűnevelő kikelet. 

S mi a jó hír aranyom? 

– Sárgulhat a kalapom. 

Jó a hír, jó a hír, Isten hozott, gólyahír! 

https://www.youtube.com/watch?v=0MuQae5lPnI
https://www.youtube.com/watch?v=QBH5T2jxtVM


 

 Csiga-biga told ki szarvadat 

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

 

Csiga-biga told ki  

Szarvadat 

Ha nem tolod,  

Összetöröm házadat 

 

 Bújj, bújj zöld ág 

https://www.youtube.com/watch?v=ogJbc_Mtl2I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lassan jár a csiga-biga 

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

 

Lassan jár a csiga-biga 

Táskájában eleség 

Várja otthon lánya, fia 

Csiga-biga feleség 

https://www.youtube.com/watch?v=mR_tAzEHcuA
https://www.youtube.com/watch?v=ogJbc_Mtl2I
https://www.youtube.com/watch?v=mR_tAzEHcuA


 

 Hej a sályi piacon 

https://www.youtube.com/watch?v=grG9GQYo8BQ 

 

 

 

 
 Csicseri borsó  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TymPcTFXlz0 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=grG9GQYo8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=TymPcTFXlz0


Mondóka: 

 

Gyékény, gyákány,  

Jön a Gyuri bátyám,  

Tököt visz a hátán,  

Ha elfáradt, leteszi,  

Hogyha éhes, megeszi. 

 

Kis kertemben uborka,  

reá kapott a róka. 

Megállj, róka megleslek,  

Komáromba vitetlek! 

 

 

Kecske ment a kiskertbe,  

a káposztát megette. 

Siess kecske, ugorj ki!  

Jön a gazda megfogni! 

 

 

 

Zenehallgatás: 

 

 Gryllus Vilmos: Maszkabál – Virágcsokor 

https://www.youtube.com/watch?v=Zr1kcmeX5yM 

 

 Kicsi Gesztenye Klub: Tavaszdal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dMx9IQkYXOY 

 

 A tavasz dala 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Zr1kcmeX5yM
https://www.youtube.com/watch?v=dMx9IQkYXOY
https://www.youtube.com/watch?v=dMx9IQkYXOY
https://www.youtube.com/watch?v=VhBozSWFwSg


Vers 

 

 

Fésűs Éva: Kicsi mag a föld alatt c. vers kézjátékkal kísérve: 

  

Kicsi mag a föld alatt              Két öklünket egymás felé fordítva összetapasztjuk. 

Napsugarat hívogat.                  

Ha a tavasz közeleg,               Az egyik kéz mutatóujjával eljátsszuk növekedését. 

Pici csíra növöget.                  Másik kezünkkel, ujjainkat lefelé fordítva mutatjuk  

Kapaszkodik a gyökér            hogyan kapaszkodik a gyökér.                       

  

Kis növényke fényre ér,           A csírából zárt tenyérrel levélke lesz 

Nő a szára, levele,                    Karunkkal fölfele kúszunk 

Nyújtózkodik fölfele              

Bimbót ringat, szirmot nyit,    Nyújtott ujjainkat összezárva bimbót formálunk, 

Illatával beborít.                      azután lassan kinyitjuk tenyerünket, ujjainkat     

                                                széttárjuk 

 

 

 

 

Hermann Marika: Kertek alatt a tavasz 

 

A tél bizony elszelelt, 

Mert a tavasz útra kelt.  

A napocska rád kacsint, 

Szép az idő idekint. 

 

Lekerül a nagykabát, 

Vidáman zsong a határ, 

Kertek alatt a tavasz, 

Mindenkit dalra fakaszt. 

 

Felébred a fű, fa, virág, 

Vígan dalol a kismadár, 

Hazatér a fecske, gólya, 

Tücsök, hegedűt hangolja. 

 

A tavasz oly csodaszép, 

Ám a nyár is útra kél.  

De addig, míg ideér, 

Tavasz az úr, nem a tél. 

 

 

 

 

Végh György: Virághozó április 

Elmúlt a tél: itt a tavasz, 

minden bokor újra éled 

a földből a virágokat 

előhúzzák a tündérek. 

 

Április is segít nekik, 

megáll minden kicsi fánál – 

virágot tűz mindenhová: 

tavasz van ott, merre járt már. 

 

Sarkady Sándor: Gólyahír 

 

– Mi szél hozott kisfutár? 

– Nem szél hozott, napsugár. 

– Kedves gazdád ki lehet? 

– Fűnevelő kikelet. 

– S mi a jó hír aranyom? 

– Sárgulhat a kalapom. 

– Jó a hír, jó a hír, 

Isten hozott, gólyahír! 



Galambos Bernadett: Szervusz, Tavasz! 

Szervusz, Tavasz, 

tűnj el, Tél! 

Nem kell már a sok fehér! 

Zöldelljen az erdő, rét, 

nyitogasd a pipitért! 

Gyermekláncfű, gólyahír 

napfényért most néked ír. 

Csald elő a meleget, 

hadd űzze el a telet! 

Szervusz, Tavasz,  

tűnj el, Tél! 

Hóval, faggyal megszűnjél! 

 

 

Kecskés Béla: Szól a tavasz 

Szól a tavasz: 

itt vagyok! 

Eljöttem, mert 

hívtatok.  

Egész télen 

hó alatt 

álmodtam az 

álmomat. 

Szól a tavasz: 

itt vagyok, 

napsugárban 

csillanok, 

kezemben száz 

szál virág - 

annak adom, 

aki várt! 

 

 

 

 

 Mese  

 

Tordon Ákos: A kismadár kertje 

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy mázas korsó, benne egy szem borsó. Ezt a 

borsószemet elvetette a kertjébe az egyszeri kismadár. Mert kertje is volt az egyszeri 

kismadárnak, a fészke mellett. 

Ezután nem tett egyebet: eldicsekedett fűnek-fának, hogy mennyi borsó terem majd neki a 

kertjében, gond nélkül élhet belőle télen. Ki is kelt a borsó. Icipici szára zöldellt a világba. 

Megörült a kismadár, sietett az Esőhöz. 

– Eső, Eső, kedves Eső – kopogtatott be hozzá – siess hozzám, kikelt a borsóm, locsold meg a 

kertem! 

– Ebben a hónapban szabadságon vagyok  – válaszolta az Eső mérgesen a háborgatásért, és 

becsapta ajtaját. 



– Jaj, elszárad a borsóm!- ijedezett a kismadár, s a kútágasra rebbent. Onnét kiáltott le a 

kútnak: – Gémeskút, kedves kút, siess hozzám, kikelt a borsóm, locsold meg a kertem! 

– No még ilyet! – képedt el az öreg gémeskút. S a kútágas akkorát reccsent mérgében, hogy 

ijedten röppent fel róla a kismadár. 

Ahogy becsapta ajtaját az eső, tüstént lelohadt a mérge és sajnálni kezdte az egyszeri 

kismadarat. Fel is keltette a fiát, Záport: 

– Eredj, édes fiam, locsold meg kicsit a kismadár kertjét, kertjében a borsót! 

A gémeskútnak is megesett a szíve a kismadáron, s küldte a teli vödröt, öntözze meg a borsót. 

No, nagyot nézett a Zápor, amikor feleúton megpillantotta a lassan ballagó vödröt. 

– Ki látott már ilyen csodát: maga megy a teli vödör! – rikkantotta és megkérdezte, hová-

kihez. 

– A kismadár borsóját megyek meglocsolni – válaszolta a vízzel teli vödör. 

– Nem oda Buda! – zendült a Zápor szava. – A kismadár borsóját én locsolom meg! 

Azzal már zúdult is a Zápor az égből a kismadár kertjére. 

– Jaj, itt az özönvíz, vízözön! – ijedt meg a kismadár a lombok alatt, s csak akkor 

könnyebbedett meg a szíve, amikor a szivárvány hídját verte fel a z égre. Akkorra ért oda a 

vizesvödör. 

– Hát te mit keresel a kertemben? – csodálkozott a kismadár. 

– Locsolni jöttem! – felelte a vödör, s azzal loccs! – már meg is öntözte a zápor fürdette 

borsót. A kismadár siránkozva nézte a tenger tócsát. 

– Jaj, oda a borsóm! – sírdogált. De a borsót nem mosta el a tenger tócsa! Sőt: egykettőre 

bokrosodni kezdett. 

– Borsócskám, borsócskám, de megnőttél! – örvendezett borsójának a kismadár. – Bizony 

eljött a kapa ideje! 

Azzal elröppent a kapás emberhez. 

– Kedves ember, kapás ember – kopogtatott be az ablakon- hozd a kapád, kapáld meg a 

borsóm. 

– Jó, jó, kismadár, megkapálom én szívesen, ha meg tudunk egyezni a fizetség dolgában! 

Abban egyeztek meg, hogy a fele termést a kapás kapja. Meg is kapálta a borsót még aznap. 

Másnapra már szedhették is róla a borsót. Csoda egy borsó volt! Színarany volt minden 

szeme! Bizony elállt az ember szeme-szája, amikor beállított a fizetségért! Csak a kismadár 

kesergett: 



– Ó, én szerencsétlen, szegény kismadárka, egyszer vetek borsót, egyszer gazdálkodom, hogy 

legyen télire való eleségem, akkor is csak aranyborsó terem nekem! 

– Add nekem az aranyborsót, kismadár – mondta az ember – cserébe minden télen magot 

szórok neked az ablakpárkányra! 

A kismadár örömest odaadta az aranyborsót, s azóta minden télen odaszáll járandóságáért az 

ablakpárkányra; mert azt mondanom sem kell, hogy mindörökre felhagyott a gazdálkodással. 

Kertje sincs többé, de fészke ott van minden kertben, a ti kertetekben is. 

 

Alekszej Tolsztoj: A répa 

 

Az apóka ültetett egy répát, és így biztatgatta: 

– Nőj, nőj, répa, növekedjél, gyökérke, 

jó édesre, szép kövérre, óriási nagyra! 

Meg is nőtt a répa, jó édes lett, szép kövér lett, óriási nagy lett. 

Ment az apóka, hogy kihúzza. 

Húzta-húzta, tépte-cibálta, ráncigálta, 

De hiába – nem mozdult a répa. 

Hívta az apóka az anyókát. 

Anyóka húzta apókát, 

apóka húzta a répát –  

húzták-húzták, ráncigálták, de hiába 

– nem mozdult a répa. 

Hívta az anyóka az unokáját. 

Unoka húzta anyókát, 

anyóka húzta apókát, 

apóka húzta a répát – 

húzták-húzták, ráncigálták, de hiába 

– nem mozdult a répa. 

Hívta az unoka a kutyát, Bogárkát. 



Bogárka húzta unokát, 

unoka húzta anyókát, 

anyóka húzta apókát, 

apóka húzta a répát – 

húzták-húzták, ráncigálták, de hiába 

– nem mozdult a répa. 

Hívta Bogárka a tarka macskát. 

Macska húzta Bogárkát, 

Bogárka húzta unokát, 

unoka húzta anyókát, 

anyóka húzta apókát, 

apóka húzta a répát – 

húzták-húzták, ráncigálták, de hiába 

– nem mozdult a répa. 

Hívta a macska az egérkét. 

Egérke húzta a macskát, 

macska húzta Bogárkát, 

Bogárka húzta unokát, 

unoka húzta anyókát, 

anyóka húzta apókát, 

apóka húzta a répát – 

húzták-húzták, jót rántottak rajta … 

Erre aztán engedett a répa 

– kifordult a földből. 

 

 

 



 Jékely Zoltán: A három pillangó 

Volt egyszer három pillangó: egy sárga, egy piros meg egy fehér. Vígan játszadoztak a 

verőfényes mezőn, virágról virágra szálldostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. 

De hirtelen beborult az ég.  Közeledett a vihar. 

- Repüljünk haza!- mondta a sárga pillangó, ijedten pergette a szárnyát. 

- Minél gyorsabban!- mondta a piros is, a fehér is, és elindultak gyors szárnyalással. 

Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megeredt s egyre vizesebb lett a szárnyuk. 

De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban és jobban szakadt. 

- Menjünk a sárga tulipánhoz!- mondta a sárga pillangó,- az majd bebocsát. 

És a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, könyörögni kezdtek neki: 

- Sárga tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől! 

 De a tulipán így felelt: 

- A sárgának szívesen kinyitom, de a pirosnak és a fehérnek nem. 

Erre a sárga így felelt a szívtelen tulipánnak; 

- Ha testvéreimet nem bocsátod be, inkább én is kint maradok! 

A tulipán csak ingatta a fejét, de a kelyhét nem nyitotta ki. Az pedig mind sűrűbben szakadt. 

- Menjünk a fehér tulipánhoz!- mondta a fehér pillangó. 

Ázva- fázva elvergődtek a tulipánhoz, s szépen kérlelni kezdték: 

- Kis tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől! 

De a tulipán így felelt: 

- A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem. 

Erre a fehér pillangó így felelt: 

- Ha testvérkéimet nem fogadod be, inkább én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, 

mintsemhogy elhagyjuk egymást. 

A szívtelen tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig már zuhogott. 

A pillangók szárnya már teljesen átázott. 

- Menjünk a piros tulipánhoz!- mondta a piros pillangó. A szakadó esőben elvergődtek a piros 

tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki:- Kis tuli nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az 

eső elől! 

De a szívtelen tulipán így felelt. 

- A pirosat szívesen beengedem, de a fehéret és sárgát nem. 

- Ha testvéreimet nem bocsátod be, inkább én is kint maradok!- mondta a piros pillangó is. 

Tovább vergődtek hárman csurom vizesen a szakadó esőben. Hímporuk már elázott, csápjuk 

kókadozott, szárnyuk össze- összetapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek- botlottak 

fűszálról- fűszálra és egy- egy lapulevél alatt húzták meg magukat. De a szél oda is 

besüvöltött és becsapott az eső. 

           Süss fel nap, süss fel nap, 

           Szárogasd meg szárnyamat, 

           Nyisd ki a virágokat!- könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű 

felhők mögül a pillangók esdeklő beszédét, és annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, 

meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy- kettőre megszárította. 

S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, mígcsak le nem nyugodott a nap. 

 

Bogyó és Babóca - Tavaszi mese 

 

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

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


 

 

 

Mozgás 

 

 

Napsugár együttes: Móka torna 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DWAHGTBhbl8&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=DWAHGTBhbl8&feature=emb_title

