
 

 

 

 

 

Júniusi nevelési terv Katica csoport 
 

 

Téma: 
● Környezetvédelmi világnap (jún. 05.). 

● Népi megfigyelések az időjárásról. 

● Ismerkedés a zöldségekkel, gyümölcsökkel. 

 

Módszer: 
● Beszélgetés a környezet védelmének fontosságáról - mi mit tehetünk ennek 

érdekében (hova dobjuk a szemetet, hogyan szelektáljunk). 

Újrahasznosítás - papírgyűjtés. 

● Beszélgetés a júniusi időjárásról, a csapadék szükségességéről, esett-e az 

eső Medárd napján? 

Mikor kezdődik az aratás - mivel végzik. 

● Könyvekben, újságokban mezőgazdasági gépek kikeresése, megnevezése. 

● Zöldség, gyümölcs kóstolás. 

 

Mondóka, ének, vers: 
● Egy, megérett a meggy… 

● Kiskertemben uborka… 

● Borsót főztem… 

● Répa, retek, mogyoró… 

● Esik az eső… 

● Ess eső ess… 

● Süss fel nap… 

 

Apró kezek munkái: 
● Teraszon aszfalt krétával való rajzolás. 

● Előre kivágott esőfelhő festése, vagy ujjfestéssel esőcsepp pöttyözése. 

● Gyurmából zöldségek, gyümölcsök formázása. 

 

Játékkezdeményezés: 
● Főzőcskézés a babakonyhában. 

● Rajzolás az aszfalton. 

● Asztalnál gyurmázás, festés. 

● Könyvek, képek nézegetése, mondókázás, tornázás. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HDqn8buK-QA
https://www.youtube.com/watch?v=TUqbWqOjdYw
https://www.youtube.com/watch?v=CN76PoWdYis
https://www.youtube.com/watch?v=FOy644KJT-M
https://www.youtube.com/watch?v=VeUFY-sQnM8
https://www.youtube.com/watch?v=QHfmolZZQ2A
https://www.youtube.com/watch?v=OsQqkx6HFPE


 

 

 

 

 

Mondóka, ének, vers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy - megérett a 

meggy, 

Kettő - csipkebokor 

vessző, 

Három - te leszel a 

párom, 

Négy - bíz oda nem 

mégy, 

Öt - leszállott a köd, 

Hat - hasad a pad, 

Hét - sáros ez a rét, 

Nyolc - üres a polc, 

Kilenc - kis Ferenc, 

Tíz - tiszta víz, 

Ha nem tiszta, vidd 

vissza, 

Ott a szamár, megissza! 

Kiskertemben uborka, 

Reákapott a róka. 

Várj meg róka 

megleslek, 

Komáromba vitetlek. 

 

Kiskertemben az ürge 

Rákapott a dinnyére. 

Megállj ürge megleslek, 

Icebice cibere, 

neked mondom, 

menj ki te! 

Borsót főztem, 

Jól megsóztam, 

Meg is paprikáztam, 

Ábele-bábele, huss! 

Répa, retek, mogyoró, 

Korán reggel ritkán rikkant a rigó. 

Esik az esõ, hajlik a vesszõ, 

haragszik a katona, mert megázik a 

lova. 

Ne haragudj katona! Majd kisüt a 

napocska, 

megszárad a lovacska. 

Ess eső, ess, 

holnap délig ess, 

Zab szaporodjék, 

búza bokrosodjék, 

Az én hajam olyan 

legyen, 

mint a csikó farka, 

Még annál is hosszabb, 

Mint a Duna hossza. 

Süss fel nap, fényes nap, 

Kertek alatt a ludaim megfagynak. 


