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Mese, vers: 

Vers: 

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz 

Hogy mit láttam? Elmondhatom. 

De legjobb, ha lerajzolom. 

Megláthatod t is velem, 

csak nézd, csak nézd a jobb kezem. 

Ez itt a ház, ez itt a tó, 

ez itt az út, felénmk futó, 

ez itt akác, ez itt levél, 

ez itt a nap, ez itt a dél 

Ez borjú itt, lógó fülű, 

hasát veri a nyári fű, 

 

ez itt virág, ezer, ezer, 

ez a sötét gyalogszeder. 

Ez itt a szél, a repülés, 

az álmodás, az ébredés, 

ez itt gyümölcs, ez itt madár, 

ez itt az ég, ez itt a nyár. 

Majd télen ezt előveszem, 

ha hull a hó, nézegetem. 

Nézegetem, ha hull a hó: 

ez volt a ház, ez volt a tó. 

 

 

Zelk Zoltán 

Tudjátok-e, mit énekel 

a csobogó kis patak? 

„Gyertek, igyatok vizemből, 

szomjas madarak!” 

Tudjátok-e, mit zizegnek 

a réten fűszál, virág? 

„Gyertek hozzám lakomára, 

megéhezett barikák!” 

 

Mese:

Tudjátok-e, mit susognak 

az erdőben a lombok? 

„Gyertek aludni árnyamba, 

ti elfáradt vándorok!” 

S tudjátok-e, mit énekel 

fáradt vándor és madár? 

„Szép az erdő, szép a mező, 

gyönyörű a nyári táj!” 

Kányádi Sándor: Nyári zápor 

https://www.youtube.com/watch?v=T-HHIruk5go 

Fésüs Éva: Gyümölcs-mese 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2019_08_18_archive.html 

https://www.youtube.com/watch?v=T-HHIruk5go
http://mesemorzsa.blogspot.com/2019_08_18_archive.html


Bogyó és Babóca – Nyári mese 

https://www.youtube.com/watch?v=96MOEPmMrQo 

Vadadi Adrienn: A palacsintatábor 

https://www.youtube.com/watch?v=-sSqe-W-ki4 

 

Nagytakarítás a Napnál (szlovák népmese) 

Egyszer egy hatalmas nagy felhő úgy eltakarta az eget, hogy három napig nem lehetett látni 

a napot. A kiscsibéknek nagyon hiányzott a napsugár. 

- Hová tűnhetett a napocska? – kérdezték. – Keressük meg, hívjuk vissza az égre!– Igen ám, 

de hol találjátok meg? – kotkodácsolt a kotlós. – Tán bizony tudjátok, hol lakik?– Nem tudjuk 

– csipogták a kiscsibék –, de majd mindenkit megkérdezünk, akivel összetalálkozunk.– Koty-

koty-koty, jól van, menjetek – mondta a kotlós, és ahogy illik, útravalót készített a csibéknek. 

Adott nekik kicsi zsákot, kicsi zacskót, a zsákocskában magocskát, a zacskóban meg 

mézeskalácsot. A kiscsibék útra keltek. Mentek, mendegéltek, egyszer csak a 

káposztáskertbe értek. Látják, hogy az egyik káposztalevélen ül valaki, nyújtogatja a szarvát, 

hátán hordja a házát. Egy csigabiga! A kiscsibék megálltak, megkérdezték tőle:– Csigabiga, 

nem tudod, hol lakik a napocska?– Én nem tudom, de ott ül a kerítésen a szarka, ő 

bizonyosan tudja. A szarka meghallotta, hogy emlegetik, hát mindjárt közelebb röppent, és 

csirregni kezdett:– Csibe, csibe, kiscsibék, hová mentek, kiscsibék?– Elbújt a napocska, 

megyünk, megkeressük.– Én is megyek, én is megyek! – örvendezett a szarka, és még 

közelebb röppent.– De tudod-e, hol lakik? – kérdezték tőle.– Azt biz’ én nem tudom, de nyúl 

koma talán tudja, itt lakik a szomszédban, a répaföld csücskében. A kiscsibék meg a szarka 

elmentek a répaföldre. Mikor látta a nyúlt, hogy vendégek közelednek, fejébe húzta a 

sapkáját, a bajuszát megpödörte, és a háza kapuját még jobban kitárta.– Nyulam-bulam – 

csipogták a csibék, csirregte a szarka –, a napocskát keressük, nem tudod, hol lakik?– Azt biz’ 

én sem tudom, de a szomszédom, a kacsa bizonyosan tudja. Itt lakik a nádasban, a patak 

közelében. No, elmentek a nádasba, a nyúl is velük ment. A patak partján megtalálták a 

kacsa házát meg egy szép piros ladikot, a ház mellé volt kikötve.– Hé, szomszédasszony, 

itthon van-e kelmed? – kiáltotta a nyúl.– Itthon, itthon! – hápogott a kacsa. – A tollamat 

szárítom, három napja nedves, nem süt a napocska.– Éppen őt keressük! – csipogták a 

kiscsibék, csirregte a szarka, a nyúl meg buzgón bólingatott hozzá. – Nem tudod, hol lakik?– 

Azt biz’ én sem tudom, de a patak túlsó partján, az odvas bükkfa alatt lakik a sün, az 

bizonyára tudja. Beültek mindannyian a csónakba, áteveztek a patakon, hogy megkeressék a 

sünt. Meg is találták, ott szunyókált sün koma a bükkfa tövében.– Sün, sün, sün koma! – 

csipogták a kiscsibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, a nyúl meg örvendezve 

ugrándozott. – Nem tudod, a napocska merre-hol lakik? Három napja nincs az égen. Tán csak 

nem betegedett meg? A sün előbb gondolkozott kicsit, azután így szólt: 

– Már miért ne tudnám! Tudom én, hol lakik, meg is mondom nektek. A bükkfa mögött van 

egy nagy hegy, a hegy fölött egy nagy felhő, a felhő fölött az ezüst hold, onnét a napocska 

csak egy bolhaugrás! ĺgy szólt a sün, azzal fogta a botját, fülére húzta a sapkáját, és indult, 

hogy mutassa az utat. No, útnak eredtek. Mentek, mendegéltek, egyszer csak megérkeztek a 

https://www.youtube.com/watch?v=96MOEPmMrQo
https://www.youtube.com/watch?v=-sSqe-W-ki4


nagy hegy csúcsára. S mit láttak? A hegy csúcsának a csücskébe beleakadt egy rettentő nagy 

felhő, nagyobb, mint három lepedő. A kiscsibék, a szarka, a nyúl, a kacsa meg a sün mindjárt 

felmásztak a felhőre, jó erősen megfogóztak benne, azután – huss! – repültek a felhő hátán, 

meg sem álltak a holdig. Mikor a hold észrevette őket, egyszeribe ragyogni kezdett ezüstös 

tányérja.– Hold, hold, ezüst hold – csipogták a kiscsibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, 

s a nyúl meg a sün is szépen kérlelte –, mutasd meg nékünk, hol lakik a napocska! Három 

napja nincs az égen, három napja vacogunk! Úgy látszik – gondolták –, elaludt a napocska, 

nem akar felébredni. 

S akkor egyszerre rázendítettek: a kiscsibék csipogtak, a szarka csirregett, a kacsa hápogott, 

nyulam-bulam makogott, a sün pedig az ablakon kopogott a botjával.– Napocska-

korongocska, kelj fel! Süss ki, napocska! A napocska felébredt, nagyot ásított.– Ki az, ki 

kiabál? Ki zavarja álmomat?– Mi vagyunk itt, a kiscsibék, a szarka meg a nyúl, a kacsa meg a 

sün. 

Eljöttünk, hogy felköltsünk, éppen reggel van!– Jaj, jaj, kelnék én, de hát hogyan keljek? – 

szomorkodott a napocska. – Három napig eltakart egy fekete felhő. Hiába sütök, mégsem 

ragyogok, úgy bepiszkolódtam. Amint a nyúl ezt meghallotta, mindjárt kerített egy vödröt, s 

elkezdte hordani a vizet. A kacsának sem kellett több – egyszeriben mosni kezdte a napot. A 

szarka a törülközővel törülgette, a sün a tüskéivel kefélgette. A kiscsibék meg a porszemeket 

fújogatták le az álmos napocskáról. Ez aztán igazi nagytakarítás volt! Egykettőre úgy 

megtisztították a napot, hogy menten kibújt a házából, kiballagott az égre, és vidáman 

ragyogott. Gondolhatjátok, micsoda öröm volt odahaza! A kotlós kifutott az ólból, maga köré 

hívta a kiscsibéket, és azóta is ott futkosnak az udvaron, magot keresgélnek, s ha jóllaktak, a 

napon melegszenek. 

Mészöly Miklós feldolgozása 

  



Zenei nevelés: 

Mondóka: 

Télen nagyon hideg van, 

nyáron nagyon meleg van, 

soha sincs jó idő, 

mindig esik az eső. 

 

Dalok: 

 

Fülemüle zenekar: Nyár 

https://www.youtube.com/watch?v=avp_BXny6Fc 

Négy vándor 

https://www.youtube.com/watch?v=DyWTv4O0qJs 

Kiskalász: Itt van a nyár! 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8MvYbGga40 

Künn a fákon 

http://m.zeneszoveg.hu/m_dalszoveg/25020/abiocore/kunn-a-fakon-zeneszoveg.html 

Vivaldi: Nyár 

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

Judit és a zenemanók: Nyár van Balatonon 

https://www.youtube.com/watch?v=jFY2VJzRoH8&list=PLnejDr5oYGCdj6nkmp_t__u973RQI

ZHZt&index=6 

Napoleon Boulevard: Legyetek jók, ha tudtok! 

https://www.youtube.com/watch?v=eE8COPrGnYE 

Kulka-Dés: A zene  

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

 

Mozgás: 

- Cigánykerekezés gyakorlása nagy fűben 

- Tengely körüli forgás hanyatt fekvésből indulva, fejünk felé nyújtott karokkal.  

- Szlalomfutás – tárgyak megkerülése jobbról, majd balról.  

- Árnyék fogó  

- Vízhordó verseny (kanállal, szivaccsal, vödörrel,  

  

https://www.youtube.com/watch?v=avp_BXny6Fc
https://www.youtube.com/watch?v=DyWTv4O0qJs
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Külső világ tevékeny megismerése környezetei tartalommal: 

- Hőérzékelés alakítása: napon kint hagyott víz és az árnyékban hagyott víz különbségei 

- Játék a fénnyel: 

5 ways to make a rainbow 

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

- Mi a nap? 
https://www.youtube.com/watch?v=BnHU_ji2nR0 

- Mi történne, ha hirtelen eltűnne a nap? 

https://www.youtube.com/watch?v=lnNv-sHnSYo&list=RDlnNv-

sHnSYo&start_radio=1 

 

Külső világ tevékeny megismerése matematikai tartalommal: 

- Sorszámnevek gyakorlása a mindennapi élet helyzeteiben (hányadik madarat látjuk 

ma? Hányadik autó lesz piros? Sorban állunk a boltban. Hányadikak vagyunk…, és 

most…, és most? 

- Testek ismétlése: Keressünk valamit, ami kerek (lapos) és valamit, ami gömbölyű. 

Különbségek és hasonlóságok azonosítása. 

Kerek – henger. 

Téglalap – henger.  

Téglalap – téglatest. 

Négyzet – négyzet alapú hasáb. 

Négyzet – kocka. 
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