
 

 

 

 

Erdők, mezők bogarai 
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                 Egyszerű kézműves ötletek 
 

Papírhajtogatással 

 
Kavics festés 

https://supersimple.com/caities-classroom/rock-bugs/ 
 

Hogyan rajzoljunk bogarakat? 

https://supersimple.com/super-simple-draw/how-to-draw-bugs/ 

 



 



 



 



 

 

 

 



Külső világ tevékeny megismerése 
 

Let’s find some bugs! 
https://supersimple.com/caities-classroom/lets-find-some-bugs/ 

 

Hernyós matematika 

 



Találós kérdések 
 

Se hárfája, se gitárja, mégis szól a muzsikája. (tücsök) 

 

Vízben élek, brekegek, ismertek-e, gyerekek? Szúnyoglábon élek,a 
gólyától félek. (béka) 

 

A füledbe zizegek, meg is csíplek, ha lehet. (szúnyog) 

 

Éppen olyan, mint egy kefe, mégsem fésülködhetsz vele. (sün) 

 

Szárazon is tud mászkálni, de a vízben jobb úszkálni 

tó feneke a hazája, káka közt a palotája. 

Néha a parton mélázgat, egyhangúan fuvolázgat. 

Mikor kél a hold kereke, így kiabál: brek, brekeke! (béka) 

 

Ismerek egy tarka házat, lakik benne szarvas állat; 

szegényke fél nagyon tőled, szarvát behúzza előled. 

Bármerre jár, völgyön, hegyen, házikója vele megyen… 

Tarka házban szarvas állat, minden gyermek kitalálhat. (csiga) 

 

Odamegyek gyűjtögetni, 

ahol vannak morzsák, 

így marad a porszívóban 

üresen a porzsák. (hangya) 

 

 



 
Bogarak, rovarok 

„Bogaras” 
 
“Keresd meg az ugyanolyan bogarakat és a csipesz segítségével rakd egymáshoz 
őket!” 🕷 🐞  
Az enyém szándékosan fekete-fehér, de ki is lehet színezni, akinek úgy tetszik. 

 

 



Memória játék 
https://jatsszunk-egyutt.hu/wp-content/uploads/2014/03/tavaszi-

mem%C3%B3riaj%C3%A1t%C3%A9k.png 

 

Feladat 

https://i.pinimg.com/564x/3f/53/15/3f53154829f70990d466b0cc4d982bb3.jpg 

 

Anyanyelvi játékok 

Fejezd be a gondolatot! 

Az óriás magas, a törpe….. 

A nagymama öreg, az unoka….. 

Nappal világos van, éjszaka…… 

Az ég kék, a fű…… 

 

Szópár 

Mondjon a szülő egy szót, a gyereknek az ellenkezőjét kell mondania, pl.: 

magas – alacsony, keskeny – széles, kicsi – nagy, fent – lent, sötét – világos, stb 

Dobd a labdát a gyerkőcnek mondd a szót, majd ha sikerült válaszolnia vissza dobja 
a labdát neked.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Mozgásos játékok 
 

Pillangó-fogó – futás karlendítéssel (pillangó szárnya), akit megfogtak, egy kijelölt 
helyre „repül” (ami a „virág”), majd visszaáll. 

 „Alvó bogár” – futás közben három különböző bogárnevet kiáltok (például: katica, 
bodobács, hangya), és azoknak kell leguggolniuk, akiket játék elején kiválasztottunk 
annak a bogárnak. Ha a „bogár” szót kiáltjuk, mindenkinek le kell guggolnia. 

 „Hangyás fogó” – négykézlábas fogó, ahol a fogón kívül mindenkinek babzsák (ez a 
„morzsa”, amit visz a hangya) van a fején. Akinek leveszi a fejéről, az lesz a 
következő fogó. 

 „Legyek a házba!” – a „pók” fogó elkapja azokat a „legyeket”, akik nem futottak 
idejében be a házukba. 

 „Szöcske, lepke, kukac” játék – a „Tűz, víz, repülő” játékhoz hasonlóan: futás, majd 
az állatok nevének kiáltásakor a megbeszélt mozgásformát kell a gyerekeknek 
végezniük. 

 

Gyere velünk tornázni! - Vitamintorna 

https://www.youtube.com/watch?v=HLDFLNKassY&t=26s 

 

 

Tornázz a plüssöddel 

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

 

 

Keresztmozgások fejlesztése 

https://www.youtube.com/watch?v=jp9qY05ZOzU 

 

 

Nagymozgások fejlesztése 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s8Bn1wELgWc&t=139s 



Ének-zene, énekes játék 
 

Zenehallgatás: 

 A széles szájú béka 

https://www.youtube.com/watch?v=h6Ee6tEQcE0&feature=share&fbclid=IwAR3_M2XbkoY
01f1d460S0tQqlefHVhTYFLBCANoX-bcGRM4SfyfbQSP7Z8E 

 Beültettem kiskertemet 

https://www.youtube.com/watch?v=NUiQGwPo9Iw 

 Mit mos, mit mos 

https://youtu.be/oTBn8XGFYpU 

 Mentovics Éva, Bükösdi Gábor: Gólya 

https://www.youtube.com/watch?v=JmD0NC1_bqk&fbclid=IwAR2fOmFhgARge3PtHPXSB5idS7y6R9i
Joi11VKSIU_bQiLpUlOBrwsNBsZQ 

 

Mondóka 

Fű,fű,fű 

Fű, fű, fű, 

Szép zöld fű, 

Eredj ki te zöldfülű! 

 

Apples, peaches, pears and plums, 

Tell me, when you birthday comes! 

 

The Ants go marching 

https://www.youtube.com/watch?v=2S__fbCGwOM 

 

Hickety-Tickety bumble bee, can you say your name for me? 

https://www.youtube.com/watch?v=Qte7j4MYYpg 

 

 



 

Relaxációs mese 

Az álompor 
(esti relaxáció gyerekeknek) 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Álombogár. Ez az Álombogár 
Tündérország kellős közepén kedvenc fája kedvenc ágán üldögélt és lógázta a lábát. 

Egyszer csak leugrott az ágról, háromszor megpördült maga körül és máris a 
szobádba termett. Pont az ágyad lábához érkezett. Azért jött hozzád, hogy segítsen 
ellazulni, elaludni. 

Előveszi a táskáját, ami csordultig van töltve csillogó-villogó álomporral. Majd elkezdi 
szórni rád. Ahol a por hozzád ér, ott ellazul a tested. 

Figyeld meg, hogyan szór tele álomporral a bogár: 

A lábfejedet. 

A térdedet. 

A combodat. 

A hasadat. 

A mellkasodat. 

A kezeidet. 

A karjaidat és a válladat. 

Az arcodat, a csukott szemeidet és a hajadat. 

Végül pedig a párnádra is szór egy keveset, hogy ha éjszaka megfordulnál, akkor is 
álomporhoz érj. 

Az álompor segít, hogy éjszaka nyugodtan tudjon pihenni a tested, lelked és hogy 
arról álmodjál, ami most a legkedvesebb a számodra. 

Jó éjszakát! 

 

Hogyan mondd el a relaxációs mesét? 

1. Ez legyen a nap befejezése, amikor a kicsik már megfürödtek, fogat mostak, 
bebújtak az ágyba és a villanyt is leoltottátok. 

2. Amikor a testrészeket sorolod, akkor lassan beszélj, hogy legyen idejük igazán 
odafigyelni, az egyes testrészekre koncentrálni, majd ellazítani azokat. Ez a 
kis gyakorlat nagyban segíti a testtudat kialakulását is! 

3. Fontos, hogy a mese alatt végig csukva legyen a gyerekek szeme - így még 
jobban befelé tudnak majd figyelni. 
 
+1 tipp: Ha a kicsi beteg, vagy fáj egy-egy testrésze, akkor az Álombogár az 
álompor mellett gyógyító porral is hintse meg a gyerek testét. 


