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Anyanyelvi nevelés 

 

Vers 

- Mentovics Éva: 

A sérült gólya 

 

Fáj a torka a gólyának, 

nekiszállt egy csipkeágnak. 

A tövise jól megbökte, 

így a nyaka be van kötve. 

 

Szól a társa: - Kelep, kelep, 

kedves Elek, mi lett veled? 

- Ne is kérdezd, drága Réka… 

kuncog rajtam minden béka. 

 

Meglátják a tarka sálat, 

már messziről hahotáznak. 

Ételt kíván éhes begyem. 

Sérült gólya ne is egyen? 

 

- Ne szomorkodj, drága Elek! 

Hozok néhány békát neked. 

Ha lekerül tarka sálad, 

visszaadod – majd vasárnap. 

  



Mesék 

 

 

Az égig érő fa 

https://www.youtube.com/watch?v=nEzhxBe2b7s 

 

Az önzetlen fa 

https://www.youtube.com/watch?v=OelWDB6NC68 

 

 

 

 

Anyanyelvi játék 

- Hangutánzó játék madárhangokkal. Gá-gá-gá. Háp-háp-háp. Kukurikú. Pi-pi-pi. Kakukk… 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nEzhxBe2b7s
https://www.youtube.com/watch?v=OelWDB6NC68


Ének–zene: 

 

Mondókák 

 

- Erre kakas, erre tyúk, 

erre van a gyalog út. 

Taréja, haréja, 

ugorj a fazékba, zsupsz! 

 

- Egyszer egy erdőben 

szarkák verekedtek.  

Szarka Pál megtudta, 

fegyverét felfogta. 

Dirr, durr, te vagy kint. 

 

- Réce, ruca, vadliba, 

jöjjenek a lagziba! 

Kést, villát hozzanak, 

hogy éhen ne haljanak! 

Ha jönnek, lesznek, 

ha hoznak, esznek. 

 

- Kukurikú, szól a kakas: 

Ki az ágyból, hajnal hasad. 

Már süti a nap a hasad. 

  



 

Dalok 

- Csip-csip csóka,  

Vak varjúcska. 

Komám asszony 

kéreti a szekerét, 

Nem adhatom oda, 

tyúkok ülnek rajta. 

Hess, hess, hess, hess, hess. 

 

- De jó a dió, 

Fütyül a rigó, 

Vidám dala száll: 

Élni, jajj de jó.  

 

Gyere, te rigó, 

itt van a dió. 

Héja ropogó, 

bele csuda jó. 

 

- Hatan vannak a mi ludaink 

https://www.youtube.com/watch?v=5mqIgIZdnoo 

 

Gyermektánc 

- Alma együttes: Rege 

https://www.youtube.com/watch?v=cBTISb1Jlfw 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5mqIgIZdnoo
https://www.youtube.com/watch?v=cBTISb1Jlfw


 

Zenehallgatás  

- Édes fülmile, 

https://www.youtube.com/watch?v=9VTENMpe3Sc 

- Kaláka és Gryllus Vilmos: Fülemüle 

https://www.youtube.com/watch?v=QsRp-bNc5Yg 

- Sás Károly – Hétvári Andrea: Madárdal 

https://www.youtube.com/watch?v=YKuxJpceqd0 

- Repülj madár, repülj! 

https://www.youtube.com/watch?v=apE1n63ZhMQ 

 

Zenei feladatok 

- Madárhangok felismerése, bármilyen választott applikációról, vagy youtube videóról. 

https://www.youtube.com/watch?v=KGxuC4_vdDw 

https://www.youtube.com/watch?v=pNoxpzEQ7eI 

https://www.youtube.com/watch?v=zNa7eQ3oeDc 

 

Angol dal 

- The green grass 

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=9VTENMpe3Sc
https://www.youtube.com/watch?v=QsRp-bNc5Yg
https://www.youtube.com/watch?v=YKuxJpceqd0
https://www.youtube.com/watch?v=apE1n63ZhMQ
https://www.youtube.com/watch?v=KGxuC4_vdDw
https://www.youtube.com/watch?v=pNoxpzEQ7eI
https://www.youtube.com/watch?v=zNa7eQ3oeDc
https://www.youtube.com/watch?v=sdrWtkHsITA


 

Külső világ tevékeny megismerés matematikai tartalommal 

- Kirakó készítése – Bármilyen képet (a héten preferált volna madarat vagy fát választani :D ) kinyomtatás után dirib-darabkákra felaprítunk. 

Kész is a kirakó  

- Beszélgetés: 

 A madarak mit esznek? 

 A madarak hogyan szaporodnak? 

 A madarak miért jók? 

 

Külső világ tevékeny megismerése környezeti tartalommal 

- Dominó készítése – madaras/fa témájú, vagy egyéb. 

- Szivárvány számok készítése - számképek gyakorlása. Papírra leírt számot a gyermek átrajzolja  

színes ceruzával. Minél többféle színt használ a gyermek, annál színesebb lesz a szivárvány szám.  

- Számlálás: 

 Farönkön az évgyűrűk megszámlálása 

 Krumplik a zsákban 

 Szobanövény(ek) levelei 

 Gombok az ágyneműn 

 Fák az utcában 

 Madarak a séta során 

 … 

  



Mozgás ötletek 

- Madarak a fészkükben. Amíg szól a zene, lehet repülni a fészek körül, ha megálla zene, jön egy ragadozó, be kell kuporodni a kialakított fészkbe 

(párnák, közé, hullahopp karika) 

- Mit eszik a madár? - játék. Megbeszéljük, hogy mit eszik és mit nem a kismadár. Mi jó neki, mi nem. Ezeket lerajzoljuk apró papírkákra és a kismadár, 

egyesével viheti a csőrében vissza a fészekhez csak a neki való élelmeket. Gyorsan kell, mert jöhetnek a ragadozók.  

- Labdavezetés lábbal kijelölt útvonalon. 

- Sárkányeregetés. 

 

 

Vizuális tevékenységek 

- Memóriajáték készítése 

- Madár készítése színes papírból, harmonika-hajtással vagy karton papírból madzagokkal. 

- Pingvin készítése. Vattával, fekete papírra vagy flakonból. 

- Gólyafészek vattakorongokból, száradt fűvel/szalmával. 

- Gólya készítése papírtányérból. 

- Madárszárny készítése nagy kartonból, színes papírokkal, gumi szalaggal. 

  



      



         



        



           





   



    



 



                 



              



                                                                                    


