
Áprilisi nevelési terv 
 

 

Téma: 

Itt a tavasz. Rügyeznek a fák, nyílnak a virágok. Színesedik a természet, az élővilág. Mi a Húsvét? 

Hogyan ünnepeljük? 

 

Módszer: 

Beszédkezdeményezés, mondóka, ének, vers. Tavaszi, húsvéti mesekönyvek, képeskönyvek 

nézegetése. A természeti környezet változásainak megfigyelése az udvaron. Virágzó fák, virágok, 

húsvéti szimbólumok mintázása különböző technikák segítségével (festés, ragasztás, tépés). 

 

Mondóka, ének, vers: 

• Fújj szél, meleg szél… 

• Weöres Sándor: A medve töprengése 

• Süss fel nap… 

• Esik az eső, süt a nap… 

• Esik az eső… 

• Én kis kertet kerteltem… 

• Nyuszi fülét hegyezi… 

• Hosszú lábú gólya bácsi… 

• Zöld erdőben jártam… 

 

Apró kezek munkái: 

• 1.Papír tojás festése, nyomdázása vattapamacs, fültisztító pálcák, parafadugó használatával. 

• 2.Bari készítése gyűrt újságpapírból. 

• 3.Virágzó fák mintázása ujjfestéssel. 

• 4.Virág minta festése krumplinyomda, villa segítségével. 

 

Játék-kezdeményezés: 

A család életével kapcsolatos játékok. Sütés-főzés. Fakockából, legoból ház, karám építése. 

 

Meleg szeretettel ajánljuk a húsvéti hangolódás jegyében a következő kis mesét Nektek: 

 Bartos Erika, Bogyó és Babóca: Hímestojások  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OsQqkx6HFPE
https://www.youtube.com/watch?v=xuk5wboj2cE
https://www.youtube.com/watch?v=0MuQae5lPnI
https://www.youtube.com/watch?v=PKPkN9lWQow
https://www.youtube.com/watch?v=Qw8FRffj0Sk
https://www.youtube.com/watch?v=B92kp4aCC-I


Mondóka, ének, vers: 

Fújj szél, meleg szél: 

 

Fújj szél, meleg szél, 

Jön a tavasz, fut a tél. 

Nem fúj már és nem havaz, 

Itt van, itt van a tavasz! 

 

Weöres Sándor: A medve töprengése 

 

Jön a tavasz, megy a tél, 

Barna medve üldögél: 

- Kibújás vagy bebújás? 

Ez a gondom óriás! 

 

Ha kibújok, vacogok, 

Ha bebújok, hortyogok: 

Ha kibújok, jót eszem, 

Ha bebújok, éhezem. 

 

Barlangból kinézzek-e? 

Fák közt szétfürkésszek-e? 

Lesz-e málna, odú-méz? 

Ez a kérdés de nehéz! 

Süss fel nap: 

Süss fel nap, fényes nap, 

Kertek alatt a ludaim megfagynak. 

Esik az esõ, süt a nap 

Esik az esõ, süt a nap, 

Paprikajancsi mosogat. 

Hát az öreg mit csinál? 

Hasra fekszik, úgy pipál! 

Esik az esõ, hajlik a vesszõ 

Esik az esõ, hajlik a vesszõ, 

haragszik a katona, mert megázik a lova. 

Ne haragudj katona! Majd kisüt a napocska, 

megszárad a lovacska. 

 

 

 

 



Én kis kertet kerteltem: 

 

Én kis kertet kerteltem, 

bazsarózsát ültettem. 

Szél, szél fújdogálja, 

eső, eső veregeti. Hú! 

 

 

Nyuszi fülét hegyezi 

Nyuszi fülét hegyezi, ( nyuszifület mutatunk) 

a bajuszát pödöri.  ( pödörjük a bajuszt) 

Répát eszik: ropp-ropp-ropp,,   (mintha répát ennénk) 

nagyon ugrik: hopp-hopp-hopp!   ( nagyot ugrunk a végén) 

 

Hosszú lábú gólya néni 

 

Hosszú lábú gólya néni 

Mit akar kend ebédelni? 

Békahúst, brekeke 

Ugye, milyen jó lenne? 

Tessék hát belőle,  

mind elugrik előle!  

 

Hosszú lábú gólya bácsi 

Mit akar kend vacsorázni? 

Békahúst, brekeke 

Ugye milyen jó lenne? 

Tessék hát belőle, 

mind elugrik előle! 

 

Locsolóvers: 

 

Zöld erdőben jártam, 

Kék ibolyát láttam, 

El akart hervadni, 

Szabad-e locsolni? 


