
 

  

        Ébred a természet 

Összeállította: Nagy Margit 

Forrás : internet 



 

  



 



 

  



 



  



 



  



  



 

 

  



Mesék, dalok a tavaszról : 

https://www.youtube.com/watch?v=aW8JAocWVLc&list=PLxo2w8TKj4zLME77TbaHLDRzT-

itkAJu6&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU 

https://www.youtube.com/watch?v=-DdTxZpCq-A 

https://www.youtube.com/watch?v=lq96OELUhsg 

https://www.youtube.com/watch?v=dMx9IQkYXOY 

https://www.youtube.com/watch?v=n-

6OmEYAeOE&list=PLOOs3ZRkvy4co7nJlGuWMfJaa8X2qkV7U&index=20 

https://www.youtube.com/watch?v=wdgd91JHYVM 

https://www.youtube.com/watch?v=vVnmuZQeFFw 

https://www.youtube.com/watch?v=uiMGR3YOn28 

https://www.youtube.com/watch?v=tYVKq-Av5GE 
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Tavaszi témakörök lehetnek: 

 

-  időjárás, öltözködés, a természet ébredése: hóolvadás megfigyelése 
(olvadáshoz kísérlet: 1 tál melegvízbe és 1 tál hidegvízbe jégkockát helyezünk. 
Melyik olvad el előbb? Miért?), csöpögnek a jégcsapok, egyre több tócsa 
keletkezik, előtűnik a barna föld, már nem fagyos, sarjad az új fű, kékebb az ég, 
levesszük lassan a kesztyűt, sálat, csizmát; készíthetünk időjárásfigyelő 
táblázatot, amit hét végén vagy hónap végén átnézünk, hogy alakult az 
időjárás... 
-  tavaszi munkák: megismerkedünk a kerti szerszámokkal, kerti munka után 
mossunk kezet!, ültethetünk virágokat, de dísztököt, hagymát, répát, 
napraforgót is, ha van erre lehetőség, akár kiszórhatjuk az őszi komposztot is; 
fóliasátorban petrezselymet termeszthetünk - vajon hol nő gyorsabban a 
zöldség, a fólia alatt vagy azon kívül? miért?; ültessünk levendulát - illatos, elűzi 
a molyokat, szárítani is lehet 
-  állatok: visszatérő madarak - egyre többet halljuk a madarak énekét; a 
madarak kis ágacskákat gyűjtenek - tegyünk kis tálcára mohát, tollat, állati 
szőrt, stb. az udvar egy zugában, és meglátjuk, lassan elhordják a madarak a 
fészkükhöz; háziállatok - a baromfiudavar lakói, erdei állatok; előbújnak 
a rovarok; megfigyelhejtük a giliszta munkáját, ha földet teszünk egy óriási 
befőttesüvegbe - hamarosan alagutakat látunk az üvegen át, mesélhetünk 
arról, hogyan dolgozza fel a földet, hogy termékeny legyen; nézzük meg a csigát 
- vajon meddig jut el, amíg kint vagyunk az udvaron?; beszéljünk a 
vakondtúrásról, hogy a vakond nem növényt, hanem gilisztát, lárvát eszik, 
védett állat, elmesélhetjük A kisvakond nadrágja c. mesét; vizsgálhatjuk 
a pókhálókat; reptessünk katicát 
-  növények: duzzadnak a rügyek - vajon levél vagy virág lesz belőle? a sok fa 
bokor nem egyszerre kezd el rügyezni! van, amelyik virágot hoz először; 
léteznek védett növények, pl. a hóvirág, nem tépjük le, csak gyönyörködünk 
benne; fonjuk láncot a gyermekláncfűből 
-  zöldségek: vásároljuk friss zöldséget, megtisztíthatjuk, megkóstolhatjuk 
- közlekedés 
-  jeles napok (Nőnap, Március 15.) 
 

  



  Pár ötlet a tavaszi alkotáshoz:                                                                  

 

                      

                 

                    



                       

                           

                        

                       



                 

                 

                  



                    

      


