
Itt a tavasz 

Kedves gyerekek!  

Itt a tavasz!  Miből tudjuk, hogy tavasz van? 

 

Már nem kell felhúznunk a vastag télikabátot, bélelt nadrágot, kesztyűt és sálat sem hordunk 

már. Többször látjuk a napocskát kisütni, néha már érezzük is a melegét az arcunkon. Este 

tovább világos van, ovi után még sokáig lehet kint játszani az udvaron, játszótéren. A fák, 

bokrok rügyei megduzzadnak, napról napra megfigyelve látjuk, ahogy lassan kibomlanak. 

Látunk már virágzó faágakat is. A fű is dúsabb, zöldebb lesz. Udvaron, parkokban megkezdődik 

a fűnyírás. Megjelennek az első kis élőlények: katicabogarak, pókok, hangyák, gyakran hallunk 

madárcsicsergést. Az utcán, parkokban sétálva sok-sok színes kis virágot látunk már: 

százszorszépet, ibolyát, pitypangot, aranyvesszőt, krókuszt, nárciszt, árvácskát, tulipánt. 

Megkezdődnek a kerti munkák is: metszés, gyomlálás, vetés, fűnyírás. 

(Aktivitások száma összesen 8) 

Aktivitások a tavaszi virágok megismeréséhez.  

1. Beszélgessetek együtt szüleiddel a tavaszról. Milyen virágok nyílnak tavasszal? Nevezd meg a 

képen látható virágokat! Mond el, mit tudsz róluk. (hogyan néz ki, milyen a színe, miből áll egy 

virág) 
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2. Mondókák és versikék a virágokról 

Olvassátok el a versikéket és mondókákat a virágokról, amelyik tetszik azokat meg is 

tanulhatjátok.  

Osvát Erzsébet: Nyújtózik a hóvirág 

Nap kergeti a telet. 

Hancúroznak friss szelek. 

Nyelvecskéjével a fű 

tavaszt kóstol: – Jóízű! 

Bimbót bont a barka már. 

A hóvirág? Ő sem vár. 

Hosszú volt a tél nagyon. 

Jót nyújtózik a napon. 

Szepesi Attila: Virágmondóka 

Hóvirág, 

hószőnyegen bújik át. 

Ibolya, 

sűrű erdők mosolya. 

Kankalin, 

fény a liget árnyain. 

Százszorszép, 

virágozzál százszor még! 

Vidor Miklós: Virághívogató 



  

Ibolya, ibolya, 

vén erdőnek fiatal 

mosolya! 

Hóvirág, hóvirág, 

tárd ki nekünk a tavasz 

kapuját! 

Kikerics, kikerics, 

kiderül az ég fölöttünk, 

ha te nyitsz! 

Sárga pitypang bóbitája 

Mennyi, mennyi 

forgó, pergő 

pöttömnyi kis 

ejtőernyő! 

Könnyű, 

mint a 

lehelet. 

Száll a rét, 

a tó felett. 

Apró ejtőernyők 

száza – 

sárga pitypang 

bóbitája – 

repül a földre, 

repül fára. 

Hajamra is száll, száll, száll. 

Bóbitás a hajam már. 

 

 



Találós kérdések 

 

Nem fúj már és nem havaz, itt van, itt van a…(tavasz). 

 

Tavasszal kap levelet, s ősszel küld csak választ, 

de nem egyet, nem is kettőt, hanem sok-sok százat. (Fa.) 

 

Szőrmebunda – zöld selyem, kint terem a réteken. 

Prémjét szellő fésülgeti, ráhever, aki teheti. 

Földanyánkat öltözteti, tehén, kecske lelegeli. (Fű.) 

  

Én vagyok az első tavaszi virág, hófehér ruhám a hó alól kandikál. (Hóvirág) 

  

Bokrok alján meghúzódok, kerek levél mögé bújok. 

Lila szirmaim kibontom, elárul majd az illatom. (Ibolya) 

Pettyes hátam, hártyás szárnyam, 

levéltetűt eszem bátran. (Katicabogár) 

  

Ismerek egy tarka házat, benne lakik szarvas állat. 

Bármerre jár völgyön-hegyen, házikója vele megyen. (Csiga) 

  

Háló nélkül halászik, kéményeken tanyázik, elköltözik, ha fázik. (Gólya) 

 

 

3. Olvassák fel a gyerekeknek „A három pillangó” című mesét. A mese végén találhatnak a 

mesével kapcsolatos kifestőt. Papírbábok készítéséhez tulipán és pillangó sablont is. Ha 

elolvasták a mesét beszélgessenek róla. Mi történt a pillangókkal? Hány pillangóról szólt a 

mese? Milyen volt a pillangók színe? Milyenek voltak a tulipánok? (kedvesek, gonoszak) 

Hány tulipán volt a mesében? A tulipánok milyen színűek voltak? Tetszett a mese? Miért 

tetszett a mese? stb. 



A három pillangó 

Volt egyszer három pillangó: egy sárga, egy piros meg egy fehér. Vígan játszadoztak a 

verőfényes mezőn, virágról virágra szálldostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. 

De hirtelen beborult az ég.  Közeledett a vihar. 

- Repüljünk haza!- mondta a sárga pillangó, ijedten pergette a szárnyát. 

- Minél gyorsabban!- mondta a piros is, a fehér is, és elindultak gyors szárnyalással. 

Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megeredt s egyre vizesebb lett a szárnyuk. 

De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban és jobban szakadt. 

- Menjünk a sárga tulipánhoz!- mondta a sárga pillangó,- az majd bebocsát. 

És a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, könyörögni kezdtek neki: 

- Sárga tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől! 

 De a tulipán így felelt: 

- A sárgának szívesen kinyitom, de a pirosnak és a fehérnek nem. 

Erre a sárga így felelt a szívtelen tulipánnak; 

- Ha testvéreimet nem bocsátod be, inkább én is kint maradok! 

A tulipán csak ingatta a fejét, de a kelyhét nem nyitotta ki. Az pedig mind sűrűbben szakadt. 

- Menjünk a fehér tulipánhoz!- mondta a fehér pillangó. 

Ázva- fázva elvergődtek a tulipánhoz, s szépen kérlelni kezdték: 

- Kis tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől! 

De a tulipán így felelt: 

- A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem. 

Erre a fehér pillangó így felelt: 

- Ha testvérkéimet nem fogadod be, inkább én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, 

mintsemhogy elhagyjuk egymást. 

A szívtelen tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig már zuhogott. 

A pillangók szárnya már teljesen átázott. 

- Menjünk a piros tulipánhoz!- mondta a piros pillangó. A szakadó esőben elvergődtek a piros 

tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki:- Kis tuli nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az 

eső elől! 

De a szívtelen tulipán így felelt. 

- A pirosat szívesen beengedem, de a fehéret és sárgát nem. 

- Ha testvéreimet nem bocsátod be, inkább én is kint maradok!- mondta a piros pillangó is. 

Tovább vergődtek hárman csurom vizesen a szakadó esőben. Hímporuk már elázott, csápjuk 

kókadozott, szárnyuk össze- összetapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek- botlottak fűszálról- 

fűszálra és egy- egy lapulevél alatt húzták meg magukat. De a szél oda is besüvöltött és 

becsapott az eső. 

           Süss fel nap, süss fel nap, 

           Szárogasd meg szárnyamat, 

           Nyisd ki a virágokat!- könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű 

felhők mögül a pillangók esdeklő beszédét, és annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, 

meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy- kettőre megszárította. 

S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, mígcsak le nem nyugodott a nap. 

 



 



 

      

 

 

 



 



4. Az államnyelv elsajátítása  

Jar.  

Je jar. Slnko svietí. Stromy sú zelené. Tráva je zelená. Kvitnú kvety. Deti sa hrajú na lúke.   

 

 

Fiaľôčka        Robím jamky 

Ja som kvietok, fialôčka,      Palicou si robím jamky 

aké nebo, také očká.       na narcisy a tulipány. 

Aká tráva, také šaty,       Budem pekné kvety mať, 

hrej ma slnko, lúčik zlatý!      keď ich budem polievať.  

 

Jar k nám prišla 

Jar k nám príšla,  

zvonček zvoní,  

na lúke je  tisíc vôní. 

 

Slová: jar, slnko, strom, tráva, kvety, fialka, tulipán, nárcis, púpava, snežienka,  

Hudobno – pohybová hra: Zlatá brána 

 

 

 



5. A feladatlapok közül legalább hármat oldjunk meg!  

 



 

 



 

 







 

 





 

 

 



6. A kifestők közül válasszunk ki kettőt és színezzük ki! 

 

 



 

 









 

 

 

 

 

 

 

 



7. Pontosan hajtogatni a papírt szóbeli utasítás alapján! Hajtogass tulipánt, ragaszd a rajzlapra 

és fesd ki a hátteret. 

 

 

 



Nyomtasd ki a feladatlapot, vágd szét a vonalakon, majd állítsd helyes sorrendbe a számok 

alapján.  

 

 

 

 



 

 

 



8. Képzőművészeti nevelés 

- tavaszi táj festése 

- virágok: más – más technikákkal, attól függően, hogy mi található otthon 
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