
 

 

 

 

 

MÉHECSKE CSOPORT JÚNIUSI NEVELÉSI TERV 

Téma:- Környezetvédelmi világnap június 5. 

- Medárd napja június 8. 

- Zöldségekkel, gyümölcsökkel való ismerkedés 

- Június,29- Péter, Pál napja: az aratás kezdő időszaka. 

Módszer: 
- Hová dobjuk a szemetet? Miért nem szabad szemetelni az utcán? 

- Beszélgetünk az időjárásról. Esett-e az eső Medárd napján? 

- Miért van szükség a csapadékra?  

- Képek nézegetése a mezőgazdasági munkagépekről, gabonákról. 
 

Mondóka, ének: 
- Ess eső ess… 
- Esik az eső… 

- Egy megérett a meggy… 

- Én kis kertet kerteltem… 

- Kiskertemben uborka… 

Apró kezek munkái szerdánként:  

1. Újrahasznosítás: WC-papír gurigából, papírsárkány.   

2. Esőfelhő festése ecsettel, ujjal esőcsepp festés. 

3. Érik a meggy. Fa festése, tenyérlenyomattal. Majd zöld,  

és piros festékbe parafadugóval nyomdázás.  

4.Gyermekláncfű. Egy tálkába sárga festék, 

és a virág nyomdázása villával. 

Játékkezdeményezés: 

- Homokból, gyurmából gyümölcsöket, zöldségeket formázunk. 

- Gyermekláncfű szedése, fonása. 

- Aszfaltkrétázás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_H58K5lvs-E
https://youtu.be/VeUFY-sQnM8
https://youtu.be/HDqn8buK-QA
https://youtu.be/0MuQae5lPnI
https://youtu.be/-YN_TC29OzQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondóka, ének 
 

 

 

Én kis kertet kerteltem, (két kéz mutatóujjával kert rajzolása) 

Bazsarózsát ültettem, (tenyér közepének megbökdösése mutatóujjal) 

Szél, szél fújdogálja, (mutatóujj mozgatása jobbra-balra) 

Eső, eső veregeti. (felülről lefelé az eső utánzása) 

 

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! 

Esik az esõ, hajlik a vesszõ, 

haragszik a katona, mert megázik a 

lova. 

Ne haragudj katona! Majd kisüt a 

napocska, 

megszárad a lovacska. 

 

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! 

 

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. 

 


