
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ételek /Food 

Rákocska csoport 
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Külső világ tevékeny megismerése 
 

Vajon mitől leszünk egészségesek? Mit jelent az, hogy egészség? Az alábbi 
képek segítségével beszélgethetünk a gyerekekkel erről. Szót ejthetünk a 
mozgás, tisztálkodás, étkezés fontosságáról, a fogak ápolásáról és a 
rendszeres fogorvosi ellenőrzésről is. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Vajon mit kell ennünk ahhoz, hogy egészségesek legyünk? Ehhez 
kapcsolódva megmutathatjuk a gyerekeknek a táplálék piramist és 
megnézhetjük közösen, hogy milyen élelmiszerek találhatók az egyes 
“emeleteken”. 

 

Az alsó szintre a kenyér-, pékáru-, gabonafélék, rizs, tészta 
kerülnek  (vagyis azok az élelmiszerek, amelyekből a szénhidrátot, 
energiát nyerjük). Beszélgessetek arról is, hogy milyen fajta kenyér, 
péksütemény az egészséges (teljes kiőrlésű)! 

A következő szinten a zöldségek, gyümölcsök találhatók, melyekben sok-
sok vitamin található. Ezek közül is biztosan sokat felismernek már a 
gyerekek. 

Következnek a tejtermékek és a hús- és halfélék, amelyek a csontunk és 
izmaink működéséhez járulnak hozzá. 

Végül a cukor- és édességfélék, valamint a zsiradékok, amelyekből a 
legkevesebbet kell fogyasztanunk. 

Az üresen hagyott változatba keresgélhettek képeket különböző 
újságokból, szórólapokból is. 

 



 

 
Játékból elmehettek bevásárolni is és megtölthetitek a bevásárlókocsit 
csupa egészséges élelmiszerrel. 
 
Vajon a fogaink minek örülnének? Ha kalciumban gazdag élelmiszereket, 
fogkefét, fogkrémet és gyümölcsöt vásárolunk, akkor biztosan 
mosolyognak majd. 
  

  



 
De a cukorka, csoki, nyalóka és a sok édesség bizony nem tesz jót a  
fogacskáknak. Vajon mi történik velük? 

 
 
A nyomtatható kis képek segítségével csipeszes játékot is készíthetünk. A 
mosolygós fogacskához azokat a képeket kell csíptetni, amelyek védik a 
fogakat, a szomorú fog mellé pedig azokat, amelyek károsak a számukra. 

  



 
 
Hasonló módon szétválogathatjuk az egészséges és egészségtelen 
élelmiszereket, ételeket is. 

 
Ha már jó sokat beszélgettünk, kóstoltunk, válogattunk, vásároltunk, 
akkor már könnyű lesz megoldani a labirintus játékot is. Úgy kell 
végighaladni az úton kívülről befelé, hogy csak az egészséges 
élelmiszereket gyűjtsük össze! 



 
 

Ujjak ügyesítése a konyhában 

 

Nagyon sok konyhai tevékenység segít a gyerekeknek abban, hogy a kis 
ujjaik ügyesedjenek. Néhány ötlet: 

 szalvéta hajtogatás 

 Cseresznye, meggy, szilva magozása  

 lisztbe, grízbe rajzolás 

 tészta csipkedés (csipetke), sodrás, formázás 

 krumpli, répa hámozása zöldséghámozóval 

 kemény tojás héjának leszedegetése 

 

Nyomdázás zöldségekkel  

Nemcsak a krumplit érdemes kipróbálni, nagyon jól lehet nyomdázni a 
répával, zöldséggel, retekkel, uborkával is (bár ez utóbbiról festés előtt fel 
kell itatni a nedvességet). Nagyon érdekes nyomot hagy a félbevágott 
hagyma is a papíron. Különböző mintát kaptok, ha a zöldségek peremét 
gurítjátok végig a lapon, vagy ha az egész felületükkel pecsételtek. 

 



 

Hangszerek a konyhából 

 

Bármilyen üres kis dobozkát megtölthettek rizzsel, babbal, kukoricával, 
vagy akár gyöngyökkel, kaviccsal. Ezekkel aztán nem csak ritmusosan 
mondókázhattok, hanem például: 

 megfigyelhetitek, melyik a halk, melyik a hangosabb, 

 észrevehetitek, hogyan változik a csörgő hangja, ha ugyanabból a 
dologból többet-, vagy kevesebbet teszünk bele, 

 kitalálhatjátok hallás alapján, hogy vajon mi van a dobozkában, 

 és ha mindegyik fajtából kettőt készítetek (ekkor azonos 
mennyiséget kell beletölteni az alapanyagokból), párosíthatjátok 
őket hangzás alapján. 

Kísérletezés: 

https://supersimple.com/caities-classroom/healthy-smiles/ 

Matematikai játékok 

Nyomtassátok ki a fogakat és az élelmiszereket és párosításátok aszerint 
őket, hogy egészségek vagy egészégtelenek! 



 



 



 



 



 
 

Ének – zene, énekes játék 
Zenehallgatás: 

Vivaldi –Nyár 

https://www.youtube.com/watch?v=4C1Wu1Agaos 

Happy relaxing guitar music for children 

https://www.youtube.com/watch?v=pd4j9osCNT4 

 

Énekek: 

 Borsót főztem 

https://www.youtube.com/watch?v=CN76PoWdYis 

 Hej a sályi piacon 

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

 Éliás-Tóbiás 

https://www.youtube.com/watch?v=-UILbKk10ks 

 Egyél libám 

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

 

 This is the way 

https://supersimple.com/song/this-is-the-way/ 

 

 Apple tree, apple tree, 

Will your apple fall on me? 

I won’t cry, I won’t shout, 

If your apple knocks me out! 

https://www.youtube.com/watch?v=lRjeaXiezZc#action=share 

 

 



 

Mondókák: 

 

Ángyom sütött rétest, nem adott belőle. 

Kivitte a kertbe, rózsás keszkenőbe, 

feltette a fára, legények számára. 

 

Ecem, pecem pompodáré, sárgarépa kacincáré, 

cérnára, cinegérre, hess ki madár a mezőre. 

A-lé,á-lé,á-lé pukk. 

 

Gyerekek, gyerekek szeretik a perecet. 

Sósat, sósat jó ropogósat.  

Aki vesz, annak lesz, 

aki nem vesz, éhes lesz. 

 

Kiskertemben az ürege, rákapott a dinnyére, 

megállj ürge megleslek, holnap délre megeszlek. 

Ice-bice cibere, neked mondom menj ki te! (kiolvasó) 

 

Angol 

 

Food names 

https://www.youtube.com/watch?v=y6MM_21MH08 

 

Little Red Riding Hood 

https://www.youtube.com/watch?v=GbzMC6qAzVU 

Gyümölcsök és számlálás 

https://www.starfall.com/h/numbers/greater-less-
equals/?sn=math0&fbclid=IwAR1F7Akskbigu2pWZShP3UaaBa4xMRkB_qc1LIZ0c
M4phbEaRTF6pe6UHlA 

 



 

Fésűs Éva: Az erdei kalapos 

Erdő, mező vidám kis manója: Kukkantó, nagy fába vágta a fejszét a nyáron. 
 
Nem, gyerekek, nem csapott fel favágónak — ezt nem is azért mondtam, csak éppen így 
beszélünk arról, aki valami rendkívül nagy dologra határozza el magát. 
 
Kukkantónak eddig nem volt semmi gondja. Pókfonálon hintázgatott, pillangókkal fogócskázot, 
vagy az erdőben barangolt és ide is, oda is bekukkantott, mert szó ami szó, nagyon kíváncsi 
kis manó volt. Azért is nevezték Kukkantónak. 
 
Egy napfényes reggelen aztán rettentő komoly arcocskával tekintett be minden zugba, mohos 
faodúba. 
 
— Miben sántikálsz, te huncut? — kérdezték a pintyőkék. 
 
Kukkantó gondterhelten ráncolta a homlokát: 
 
— Azt nézem, hogy kihez szegődjem el inasnak? A mókusok szűcsmesteréhez-e, vagy a 
százlábúak bocskortalpalójához? 
 
No, támadt erre kacagás! Ki hallott ilyet? . 
 
Kukkantó azonban tovább nézelődött, és hirtelen megakadt a pillantása egy nyírfakéreg 
táblácskán: 
 
„TÖRPE HUGÓ, ERDEI KALAPOS" 
 
Ninini! Ugyan, ki visel az erdőn kalapot? Bóbitát hordanak madarak, virágok, de kalapot?... 
Kíváncsian bekopogtatott. 
 
— Bújj be! — kiáltott egy mogorva hang. 
 
Kukkantó belépett. 
 
— Jó napot kívánok! Kukkantó manó vagyok, innen a szomszédból! . A tágas odúban egy 
öreg, szakállas törpe dolgozott, görnyedt háttal. Festette, formálta, kicsi állványokra aggatta a 
rengeteg gombakalapot. 
 
— Persze! A gombák! — ütött a homlokára Kukkantó. — Erre nem gondoltam. 
 
Tüstént meghajtotta magát, és mielőtt az öreg törpe szóhoz jutott volna, már elő is állt a 
szándékával: 
 
— Nagy kéréssel jöttem. Tessék engem felvenni inasnak! 
 
— Micsoda? — csapta össze tenyerét a törpe. — Egy manót inasnak? Hiszen erdőn, mezőn 
minduntalan csak galibát csináltok! 
 
— De én tudok komoly is lenni, Hugó bácsi — erősködött Kukkantó. — És úgy szeretném 
megtanulni ezt a mesterséget! 
 
A törpe megenyhülten simogatta a szakállát. 


