
 

 

 

 

                     Áprilisi nevelési terv 
 

Téma:  

● Tavasszal való ismerkedés, virágba borulnak a fák,  

nyílnak a virágok. 

● Megérkeztek a gólyák, ebben a hónapban várjuk a fecskéket. 

● Öltözködés (vékonyabb kabát, sapka stb.). 

● Húsvéti készülődés. 

● Föld világnapja: április 22. 

 

Módszer: 

● Időjárás és a természet változásainak megfigyelése, otthon, a kertben. 
illetve rövid séta alkalmával (fák rügyezése, virágba borulása). 

● Beszélgetés a húsvétról, a néphagyományokról – tojáskeresés. 

● Képeskönyv nézegetése természetről, állatokról,  

földünkről -beszélgetés. 

 

Apró kezek munkái: 

● 1.Tavi rózsa készítése. 

● 2.Papírgurigából nyuszi készítése. 

● 3.Föld világnapjára: gyurmából – főzött gyurmából  

   „Föld bolygó” gömbölyítése. 

● 4.Virágzó fa készítése pet-palackkal. 

 

Vers, mondóka, ének: 

● Egy, kettő, három, négy kis őzike hová mégy... 

● Eresz alól fecske fia ide néz, oda néz... 

● Nyuszi fülét hegyezi... 

● Nyuszi Gyuszi fekszik... 

● Zöld erdőben jártam... 

 

Zenehallgatásra: 

● Tavaszi szél vizet áraszt... 

● Én kis kertet kerteltem... 

● Gryllus Vilmos: Kémény tetején kelepel a gólya... 

● Bújj, bújj, zöld ág... 

 

Játékkezdeményezés: 

● Vendégvárás - Sütemény készítése (kekszgolyó) 

● Kuckó istálló építése az állatoknak. 

● Baba öltöztetése időjárásnak megfelelően. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XBqp38MKXyg
https://www.youtube.com/watch?v=_30AOH8AoKc
https://www.youtube.com/watch?v=PKPkN9lWQow
https://www.youtube.com/watch?v=Gg8hd2tQSYc
https://www.youtube.com/watch?v=1FgeE8gHj4g
https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU
https://www.youtube.com/watch?v=0MuQae5lPnI
https://www.youtube.com/watch?v=GlAN3u0Ik-M
https://www.youtube.com/watch?v=7hO9K5xdmYo


 

 

 
 

 

Vers, mondóka, ének és a hozzájuk tartozó mozgássorok 

 
 

Egy, kettő, három, négy,                                              Zöld erdőben jártam 

kis őzike, hová mégy?                                                     Kék ibolyát láttam. 

-Elég, hogyha tudom én:                                                 El akart hervadni, 

tavasz elé futok én!                                                         Szabad e locsolni? 

 
 

Nyuszi fülét hegyezi, (két tenyerünkkel nyuszifület mutatunk) 

a bajuszát pödöri. (pödörjük az ujjainkkal a bajuszt) 

Répát eszik: ropp-ropp-ropp, (mintha répát ennénk, evést szimulálunk a szájunkkal) 

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

 
  

 

Nyuszi Gyuszi...   
 

Nyuszi Gyuszi fekszik árokban, (kezünket az arcunk alá rakjuk alvást imitálva) 

Bojtos, hosszú füle van, (két kezünket a fejünk mögé rakjuk, mintha nyuszi fülek lennének) 

Kicsi piros szeme van. (mutató és hüvelyk ujjunkat összeérintve szemünk előtt szemüveget formázunk) 

Idenéz, odanéz, szétpislant. (kezünkkel szemellenzőt formálunk, jobbra balra nézünk) 
 

Eresz alól fecske fia...    
 

Eresz alól fecske fia ide néz, oda néz. (kukucskálás jobbra-balra) 

Van-e hernyó, hosszú kukac ízesebb, mint a méz? (hullámvonal mutatása egy kézzel) 

Csőrét nyitja ám, Buzgón, szaporán. (ujjak nyitása, csukása) 

Kis bendőbe mindenféle belefér igazán. (a has simogatása) 

 

Zenehallgatásra 

 

Én kis kertet kerteltem:    
 

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) 

 

Az internet használata kizárólag ebben az időszakban javasolt.  

Kérünk benneteket, hogy az időkorlátot vezessétek be és ezt következetesen tartsátok is 

be. Köszönjük szépen 

https://www.youtube.com/watch?v=XBqp38MKXyg
https://www.youtube.com/watch?v=1FgeE8gHj4g
https://www.youtube.com/watch?v=PKPkN9lWQow
https://www.youtube.com/watch?v=Gg8hd2tQSYc
https://www.youtube.com/watch?v=_30AOH8AoKc
https://www.youtube.com/watch?v=0MuQae5lPnI
https://www.youtube.com/watch?v=0MuQae5lPnI

