
 

 

 

Áprilisi nevelési terv 
Téma: 

- A tavasszal való ismerkedés. 

- Környezet hangjai (madarak, szél, eső). 

- Öltözködés (vékonyabb kabát, ruha is elég). 

- Föld világnapja. 

- Húsvét. 

 

Módszer: 

- Időjárás és a természet változásainak megfigyelése, (fák rügyezése, virágba borulása) 

otthon a kertben, illetve rövid séta alkalmával. 

- Képeskönyv nézegetés földről, vízről, virágokról, felhőkről, Napról, csillagokról- 

ezekről való beszélgetés. 

- Búza-bab hajtatása –növekedésének figyelése. 

- Beszélgetés a húsvétról-tojáskeresés. 

- Húsvétra készülődés. 
 

Mondóka, vers, ének: 

- Fújja szél a fákat… -  Cin-cin cinege… 

- Eső és a Nap… -  Hallod -e te kis kovács… 

- Szürke veréb… -  Gyere tavasz… 
 

Zenehallgatásra: 

- Gryllus Vilmos: Katicabogár  -  Esik az eső… 

- Én kis kertet kerteltem… -  Süss fel nap… 

- Hová mégy te kisnyulacska?... -  Csiga-biga gyere ki… 
 

Apró kezek munkái: 

1. Tojás formára, gyűrt papír ragasztás. 

2. Tyúkocska készítés papírból.  

3. Papírtányérra zöld-kék összetépett papír ragasztása. 

4. Nyomdázás nagy papírlapra lufival zöld-kék festékkel 

 

Játékkezdeményezés: 

- Baba öltöztetés. 

- Kuckó készítése plédből, kisebb szőnyegből,  

függönyből, párnákból. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pBiWxSgO45A
https://www.youtube.com/watch?v=rMSUBObMKBo
https://www.youtube.com/watch?v=VeUFY-sQnM8
https://www.youtube.com/watch?v=0MuQae5lPnI
https://www.youtube.com/watch?v=OsQqkx6HFPE
https://www.youtube.com/watch?v=TkCBEj-PndM
https://www.youtube.com/watch?v=OsQqkx6HFPE


 
 

                                            

                                              Mondókák, rigmusok 
 
 
Hallod-e te kiskovács! 
Mit dohog a kalapács? 
Azt dohogja, döndeleg 
- ekevasat élezek, 
mert a tavasz közeleg! 

             - 
 Szürke veréb, sárgabegy, 
a tavasz megérkezett. 

              - 
Cin-cin cinege, 
itt a tavasz örülsz-e? 

             - 
Gyere tavasz, várva várlak, 
hozz zöld ruhát fűnek fának! 

               - 
Eső és nap:  

Gyülekeznek a felhők. (ujjak és karok mozgatása magastartásban) 

Esik az eső. (ujjainkkal esőt imitálunk, miközben karjainkat lefelé mozgatjuk) 
Kopog a jég. (kopogás a fejünk tetején) 
Dörög az ég. (dörömbölés ököllel a mellkasunkon) 
Villámlik. Lecsap. (karok felemelése, majd hirtelen lecsapása a combunkra) 
Kisütött a nap! (karok széttárása fej fölé emelve) 
 

Dal szövege és a hozzátartozó mozgássor 
 
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) 

 


