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Az idő érzékelése és észlelése az egyik leglassabban, legnehezebben kialakuló képesség, 
mely jó, ha az óvodáskor végére megalapozódik. A gyermek időészlelése még leginkább 
személyes élményein keresztül válik megfoghatóvá. Egy-egy pozitív vagy negatív élményhez, 
vele megtörtént eseményhez köti az idő múlását és még nem nagyon érti a tegnapot, a 
holnapot és a többi idő múlását jelző szavunkat. Könnyedén megtanulja ugyan az évszakok, 
hónapok, napok nevét, de csupán csak, mint a számok esetében csak a szavak sorrendjét 
jegyzi és nincs még meg mögötte az idő múlását jelző kapcsolat. Hónap és napsoroló 
mondókákat nagy élvezettel , hibátlanul modogatják, de bizony amikor  a ritmikus szöveget 
elhagyjuk és csak a hónapok, napok nevét mondatjuk, akkor összekeverednek az ezeket 
jelölő szavak. Az óvodás a mában és a pillanatban él, de bizony mire iskolába kerül szüksége 
van arra, hogy minél jobban el tudjon igazodni az időben hosszabb távon is. 

Ezen a héten pár verssel, mesével, mondókával, dalocskával, beszélgetéssel, feladatlapok 
segítségével próbáljunk segíteni gyerkőceinknek ennek fejlesztésében. Az idő múlásáról, 
hónapokról, napokról, napszakokról , évszakokról fogunk tanulni. 

  

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

Reggel, délelőtt, délután, este, éjszaka... 



  



Gazdag Erzsi: Vendégvárás 
  

Jöjj el hozzám hétfőn, 
de ne gyere későn! 
Jöjj el hozzám kedden! 
Hadd nőjön a kedvem! 

Jöjj el hozzám szerdán, 
kopogtass a meggyfán! 
Csütörtökön jönnél, 
tán még itthon lelnél. 
Pénteken a kedvem, 
szétgurul a kertben. 
Szombaton, barátom, 
a világot járom. 
Vasárnap, vasárnap 
engemet is várnak. 

Márkus Katalin: Hónapsoroló mondóka 

Januárban nagy a hó, 
készülhet a hógolyó. 
Februárban fú a szél, 
meleg kabát sokat ér. 
Márciusban süt a nap, 

a hóvirág kibújhat. 
Áprilisban jön a nyúl, 

piros tojás elgurul. 
Májusban már tavasz van, 
kint vagyunk a szabadban. 

Júniusban jön a nyár, 
meleg már a napsugár. 

Júliusban aratunk, 
szaporodik a magunk. 

Augusztusban pihenünk, 
egész nap csak henyélünk. 
Szeptemberben berregnek, 

iskolába csengetnek. 
Októberben gesztenye, 
koppanhat a fejünkre. 

Novemberben jön a tél, 
havat hord a hideg szél. 

Decemberben karácsony, 
csengő cseng a faágon. 

 

  



Zelk Zoltán: Hét nap 

     A világ végén is túl három lépéssel, de az is lehet, hogy néggyel, volt egy rét. Ezen a réten 
toronymagas fűszálak nőttek, olyan selymes, puha fűszálak, hogy nem csoda, ha a Nap is ide 
tért éjszakai nyugovóra, itt aludtak nappal a Hold és a csillagok. Itt lakott a hét világ lusta is: 
Vasárnap, Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek, Szombat. Itt hevertek a toronymagas 
fűben, még csak játszadozni se akartak a vidám csillagokkal, hiába hívták őket. 
     Ezért aztán egyik este a Nap magával hívta régi barátját, a Szelet. Elmondta neki, milyen 
hét világlustája koptatja itt a füvet. Ő már nem tud mit csinálni velük, talán a Szél kitalál 
valami okosat. 
     – Előbb alszom egyet – felelte a Szél –, mert kilenc hegyen, hatvanhat erdőn és 
kilencvenkilenc folyón repültem ma keresztül, s bizony elfáradtam egy kicsit. – Ezzel aztán 
betakaródzott a toronymagas fűbe, és elaludt. 
     Hajnalban a szél már talpon volt. egyenest a hét lusta felé tartott, s akkorát fújt az egyikre, 
Hétfőre, hogy az menten repülni kezdett. Repült, repült, meg sem tudott állni másnap 
hajnalig, akkor aztán holtra fáradtan visszarepült a rétre. 
     Nosza, rögtön körülfogták testvérei, és kérdezgették, hol, merre járt, hol mit látott. Nem 
is győzték hallgatni, annyit beszélt Hétfő: 
     – Hej, ezt se hittem volna, kedves testvéreim, mi minden látnivaló van a nagyvilágban! 
Tengerek, erdők, hegyek, városok, falvak! S menyi ember! Több, mit ahány fűszál van ezen a 
réten! 
     – Hát ezt már én is látni akarom! – kiáltotta Kedd, s azonnal nekiindult a világnak. 
     Alig várták a testvérei, hogy újból hajnal legyen, s visszajöjjön. Mikor aztán visszaérkezett, 
ő is olyan csodálatos dolgokról mesélt, hogy most már Szerda is rászánta magát az útra. Már 
éppen indulni akart, mikor Kedd utána kiáltott: 
     – Vigyél valamit az embereknek, mert folyton így sóhajtoztak felém: “Megint egy nap és 
nem hozott semmit …” 
     Törte a fejét Szerda, hogy mit vigyen az embereknek, de nemsokára elhatározta, hogy visz 
nekik egy jó, kiadós esőt. Telerakta a batyuját kövér felhőkkel, s olyan eső szakadt másnap a 
földekre és a kertekre, hogy az emberek nem győztek hálálkodni, mert bizony már nagyon 
nagy szükség volt az esőre. Boldog is volt Szerda, s hazajövet el is hencegett testvéreinek, 
hogy minden ember őt dicsérte. 
     Csütörtök se hagyta magát. Ha ennyire szeretik az emberek az esőt, hát majd ő is visz 
nekik, de kétszer annyit, mint öccse, Szerda … 
     Na hiszen lógott is az orra, mikor másnap hajnalban visszatért! Elpanaszolta, hogy minden 
ember szidta őt, hogy: “Brr, de csúf Csütörtök! Már megint esik az eső!” 
     – Hát akkor én napsugarat viszek – határozta el Péntek, s nem is bánta meg, mert 
országszerte így beszéltek az emberek: “De szép napsugaras idő van ma! …” 
     Aztán Szombat, majd Vasárnap következett. S azóta is, mióta világ a világ, mindig szép 
sorjában útrakelnek a napok. Utána pedig kipihenik magukat, a toronymagas, selyempuha 
fűben. 

  

 

  



 

 

Dalok meghallgatásra az évszakokról: 

https://youtu.be/RbySyD-qVMU 

https://youtu.be/J3kzMjsPIhs 

 

 

Jön  a tavasz, virágot hoz, 
Jön a nyár, meleget hoz, 

Jön az ősz, gyümölcsöt hoz, 
Jön a tél, hideget hoz. 

 



 

       Képzőművészeti feladatok: 



 



 

  



 

  



 

  



 

 

Nyomtatás után vágd ki a képeket, szótagold ki az ábrákon lévő dolgokat tapsolás 

segítségével. Majd az szerint ragazd őket a helyükre, ahányat tapsoltál... 



 

 

Térbeli orientáció. Hol található meg a méhecske? Az üveg előtt, mögött, alatt...  



 

 

 

Ezen a naptáron követheted a napok múlását, hónapok váltakozását...Szinezd ki, vagy húzd ki 

az adott napot.  



 


