
Maradj otthon! Játsszunk együtt! 

 

Induljon az ötödik hét! 

 5.hét:2021. április 05.- április 09. 

A hét témája: A Föld és az élő környezet:  

állatvilág 

Külső világ tevékeny megismerése 

Mondd, szereted az állatokat? 

 

A kérdésre minden gyermek hangos, határozott igennel válaszol. Ezt mi, óvodapedagógusok is 

tudjuk, ezért minden nevelési évben több alkalommal is foglalkozunk az állatokkal. 

A gyermekek szeretik az állatokat és kíváncsiak is rájuk, lenyűgözi őket azok sokszínűsége: 

hangjuk, mozgásuk, bundájuk, bőrük vagy tollazatuk érintése, a szokásaik.  

Minden évben a téma elején képeket és könyveket nézegetünk az állatokról, illetve ellátogatunk 

az állatkertbe, hogy közvetlenül megfigyelhessük a különböző állatok jellemzőit, 

tulajdonságait. Beszélgetések alkalmával csoportosítjuk az állatokat, különböző szempontok 

szerint pl: hol él? mit eszik? mi fedi a testét? stb… (vadon élő állatok, háziállatok, madarak) 

• nézegessünk különböző állatos könyveket, állatos természetfilmeket gyermekeinkkel 

• beszélgessünk velük a látott állatokról, jellemzőikről, tulajdonságaikról, életmódjukról, 

táplálkozásukról, kicsinyeikről.  

• játszhatunk állathangfelismerő játékot:  

Néhány példa:  

https://www.youtube.com/watch?v=7isotxZyk3Q 

https://momoradio.hu/vadallat-hangok/ 

https://momoradio.hu/haziallat-hangok/ 

https://www.youtube.com/watch?v=yjgNgDzNh4U 

• játszhatunk online állatképkirakós játékokat:  

Néhány példa:  

http://programozoo.hu/A3-4-Puzzle-kepkirako-jatek-Zsiraf-25-darabos.html 

https://www.youtube.com/watch?v=7isotxZyk3Q
https://momoradio.hu/vadallat-hangok/
https://momoradio.hu/haziallat-hangok/
https://www.youtube.com/watch?v=yjgNgDzNh4U
http://programozoo.hu/A3-4-Puzzle-kepkirako-jatek-Zsiraf-25-darabos.html
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Rakd sorrendbe a képeket! Figyelj a gólya táplálkozására is! 
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Gólya figyelő kamerák! 

 

http://gemenczrt.hu/media/feketegolya-feszek/ 

• Könyvek, képek (akár IKT – eszközök segítségével) nézegetése az állatokról, 

bogarakról, madarakról. Ismerkedés az különféle állatfajokkal.  

A már meglévő ismeretek bővítése a környezetünkben, a természetben élő állatokról. Az 

állatok legjellemzőbb tulajdonságaival való megismerkedés. Állatokhoz való pozitív 

érzelmi viszony alakítása. Az állatvédelem fontosságának tudatosítása. Nézegesd meg a 

képeket, nevezd meg az állatokat, melyeket felismersz! 

 

http://gemenczrt.hu/media/feketegolya-feszek/
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://iskolaellato.hu/spd/27585/Haz-korul-elo-allatok-munkaoldal-tanuloi-munkalap&psig=AOvVaw05oUTbvF1_uoRrUnYUozoY&ust=1585045646278000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiSqqixsOgCFQAAAAAdAAAAABAI
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https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/575053446151053306/&psig=AOvVaw05oUTbvF1_uoRrUnYUozoY&ust=1585045646278000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiSqqixsOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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Matematika: 

• Állatos képből – kirakó kirakása, állat felismerése (állatkép nyomtatása után, több részre 

vágjuk a képet – a gyermek feladata: a kép kirakása és az állat felismerése, jellemzőinek 

felsorolása).  

• Állatos képek válogatása, összehasonlítása különbözőségek, hasonlóságok 

észrevétetése – állatos képek kinyomtatása után, azok csoportosítása, összehasonlítása, 

különböző szempontok szerint pl: vadon élő állatok - háziállatok, 2 lábú – 4 lábú, 

növényevő – húsevő stb…  

• Állatos memóriajáték készítése, majd együtt játszás.  

Szükséges eszközök:  

- karton, olló, ragasztó, állatos képek 

Elkészítés: Vágj ki a kartonból 24 egyforma méretű négyzetet vagy téglalapot – attól 

függően, hogy a képekhez milyenre van szükség. Keress az interneten állatos képeket, 

nyomtasd ki és ragaszd a kartonlapokra. (ne feledd mindenből 2 – 2 darabot kell 

nyomtatni.) Természetesen nemcsak nyomtatni lehet a képeket, hanem rajzolni is, 

ceruzával vagy filctollal.  

• Állatos memóriajáték – online pl: https://egyszervolt.hu/jatek/mega-memoria.html 

• Állatos dominó, kártya soron következő egyedeinek meghatározása 

https://egyszervolt.hu/jatek/mega-memoria.html
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https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://pindurpalota.hu/jatekok/baby-jatekok-kellekek/fejleszto-jatekok/allatos-memoria-jatek&psig=AOvVaw24uOWbbaijHy0WVEQdLAu2&ust=1585291177023000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiEqYDEt-gCFQAAAAAdAAAAABAg
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https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://pindurpalota.hu/jatekok/baby-jatekok-kellekek/fejleszto-jatekok/allatos-memoria-jatek&psig=AOvVaw24uOWbbaijHy0WVEQdLAu2&ust=1585291177023000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiEqYDEt-gCFQAAAAAdAAAAABAg
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Rajzolás, mintázás, festés, kézimunka:   

• Fecskefészek só - liszt gyurmából (gömbölyítés ) 

• Fecske készítése papírból  
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3 – 4 évesek: - só – liszt gyurmából állatfigurák 

Szükségünk lesz „anya segítségére” - finomlisztre, sóra, vízre és pici olajra. Lehet 

ételfestékkel, vagy temperával színezni tetszés vagy lehetőség szerint. 

Elkészítés: - egy rész liszt (lehet ½ kg vagy 1 bögre vagy  …)., fele annyi só ¼ kg vagy ½ 

bögre vagy  ….), annyi víz amennyit felvesz, hogy jól gyúrható legyen, és egy pici olaj.  

A kész gyurmával dolgozhatunk síkban és térben. A kész formákat meleg sütőben szárítva 

időtállóvá tehetjük. A fehér gyurmából készült állatók utólag is festhetők, filctollal, 

temperával, lakkfestékkel, stb. 

           

       

 

 

 

 

 

https://www.google.hu/imgres?imgurl=https://napidoktor.hu/wp-content/uploads/2016/06/s%C3%B3gyurma-k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se-360x240.jpg&imgrefurl=https://napidoktor.hu/tag/liszt/&tbnid=0P2VV1m8vUKgVM&vet=10CA4QMyiyAmoXChMI-IOJ_M6_6AIVAAAAAB0AAAAAEEg..i&docid=QxYWdXeVGgw5-M&w=360&h=240&itg=1&q=s%C3%B3%20liszt%20gyurma%20k%C3%A9pek&ved=0CA4QMyiyAmoXChMI-IOJ_M6_6AIVAAAAAB0AAAAAEEg
https://www.google.hu/imgres?imgurl=http://tanitoikincseim.lapunk.hu/tarhely/tanitoikincseim/kepek/201402/bagoly_sogyurmabol2.jpg&imgrefurl=http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul%3Doldal%26tartalom%3D1214345&tbnid=T2UKNnjFEEEs1M&vet=10CDAQMyjDAmoXChMI-IOJ_M6_6AIVAAAAAB0AAAAAEEg..i&docid=InOi-61-K6oHXM&w=427&h=570&q=s%C3%B3%20liszt%20gyurma%20k%C3%A9pek&ved=0CDAQMyjDAmoXChMI-IOJ_M6_6AIVAAAAAB0AAAAAEEg
https://www.google.hu/url?sa=i&url=http://noivilag.hu/cid-219.html&psig=AOvVaw3_cmuYMttD5yJ2w6IVTuxe&ust=1585569002294000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiDifzOv-gCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DyuS1PAdlHSs&psig=AOvVaw3_cmuYMttD5yJ2w6IVTuxe&ust=1585569002294000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiDifzOv-gCFQAAAAAdAAAAABBK
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Wc- papír gurigából, állatok készítése:  
Eszközigény: wc – papír guriga, színes papír, olló, ragasztó 
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Állatok készítése – papírtányérból:  
Eszközigény: papírtányér, olló, festék vagy tempera, ecset, színes papír, fonal 
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Verselés- Mesélés: 

Szabó Lőrinc: Falusi hangverseny 

Háp! Háp! Háp! 

Jönnek a Kacsák! 

Hű, de éhes, hű, de szomjas 

ez a társaság! 

Bú! Bú! Bú! 

Boci szomorú! 

De hogy feszít tyúkjai közt 

a Kukurikú! 

Röf! Röf! Röf! 

Orra sárba döf: 

sonka-lábán Kucu néni 

fürödni döcög. 

Gá! Gá! Gá! 

Szalad világgá 

Liba mama, ha a Csacsi 

rábőg, hogy: I-á! 

Rút! Rút! Rút! 

Fel is, le is út: 

mérges Pulyka te szereted 

csak a háborút! 

Bú! Röf! Háp! 

Sípok, trombiták: 

víg zenével így köszönt e 

díszes társaság 
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Játékos versek, mondókák kedvenc állatokról! 

         

 

 

Színezd ki a történetnek megfelelően a képeket, vágd ki és, mint azt az oviba szoktuk vágjon 

anya vagy apa két kis rést melynek segítségével az ujjadra tudod húzni, és máris bábozhatsz.  

 

 

 

   

 



Maradj otthon! Játsszunk együtt! 

                

 

Móricz Zsigmond: A török és a tehenek   —   vers 

 

Volt egy török, Mehemed,  

Sose látott tehenet.  

Nem is tudta Mehemed,  

Milyenek a tehenek.  

 

Egyszer aztán Mehemed  

Lát egy csomó tehenet.  

Csudálkozik Mehemed,  

Ilyenek a tehenek?  

 

Én vagyok a Mehemed!  

Mi vagyunk a tehenek!  

Számlálgatja Mehemed,  

Hány félék a tehenek.  

 

Meg is számol Mehemed  

Három féle tehenet:  

Fehéret, feketét, tarkát,  

Meg ne fogd a tehén farkát!  

 

Nem tudta ezt Mehemed,  

S felrúgták a tehenek!  
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Az alábbi oldalakon sok állatos verset, mesét is találhattok, melyeket kedvetekre 

olvashattok, hallgathattok szüleitekkel! 

 

https://ovisvilag.blog.hu/2009/04/22/allatokrol_szolo_versek 

https://www.poet.hu/kategoria/Allatok 

http://dalokversek.hu/versek/versallat.htm 

 

Ének – zene, énekes játék, tánc: 

Énekek:  

 

 

 

 

 

https://ovisvilag.blog.hu/2009/04/22/allatokrol_szolo_versek
https://www.poet.hu/kategoria/Allatok
http://dalokversek.hu/versek/versallat.htm
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Mondókák:            

Dirmeg, dörmög 

                                                                                  

Dirmeg, dörmög a medve,                                               

nincsen neki jó kedve. 

Alhatnám, mert hideg van, 

jobb most benn a barlangba. 

 

Erre kakas, erre tyúk 

Erre kakas, erre tyúk, 

Erre van a gyalogút, 

Taréja, haréja, 

Ugorj a fazékba, zsupsz! 

Sok szép zenét, kellemes zeneművet is meghallgathattok ha kedvetek van! 

 

Zenehallgatás : Füsti fecskék You Tube 

 

Madárvilág – Füsti fecske fiókák You Tube 

 

Vivaldi : Négy Évszak / Tavasz https: //m. youtube.com 

 

Veronaki : Ó, te Marabú     https://www.youtube.com/watch?v=veEZGICJnoU 

Mókuska, mókuska…   https://youtu.be/AlFbS4Oeo1I 

Állatos ÁBC:     https://youtu.be/G6QAWZimOx0 

Ici pici pók…    https://youtu.be/oxn6GGU9Bw0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=veEZGICJnoU
https://youtu.be/AlFbS4Oeo1I
https://youtu.be/G6QAWZimOx0
https://youtu.be/oxn6GGU9Bw0
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Mozgás: 

Tornázz a plüssöddel! 

mmm 
https://youtu.be/LC-CycAXfLA 

 

 

Ugróiskola  otthon: 
 

 

https://youtu.be/LC-CycAXfLA
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3 – 4 évesek: 

Utánozó járások: - állatok járásának, mászásának, kúszásának utánzása. 

pl. – „kenguru” szökdelés páros lábon                                  „nyuszi”  támaszugrás 

„gólya”  járás magas térdemeléssel                               „hernyó”  ülőcsúszás 

„medve” tenyéren talpon                                               „rák” 

 

http://www.otthonifejlesztes.hu/mozgasfejlesztes/fejlodestani-nagymozgasok 

 

http://www.gyermekmozgasfejlesztes.hu/content/%C3%A1llatut%C3%A1nz%C3%B3-

mozg%C3%A1sok 

 

5- 6 – 7 évesek: 

 

Etessük meg az állatokat: - jelölj ki egy üres dobozt, vagy kosarat, vagy vödröt. Ő lesz az 

éhes állatod. A labdád lesz az éhes állat eledele. Ha a földön oldalra fordítod a nyílást, 

beguríthatod a labdát, ha felfele van, bele dobhatod.  

- Ha nagy az „állat”, nagy „ennivalóval” etesd, ha kisebb, akkor kicsivel. 

- Ha közelről már jól megy az etetés, növeld a távolságot.  

- Minden ismert állatnak kérlek adj enni, és utánozd a mozgását és a hangját. 

- Meg is számolhatod, milyen sokféle állatot ismersz, és megmentettél az éhségtől. 

 

Random mozgás 

Vágjuk ki az alábbi kis kártyákat, és tegyük egy befőttesüvegbe. Amikor úgy látjuk, hogy 

gyermekünknek nagyon szüksége van pár perc mozgásra, kérjük meg, hogy húzzon ki egy 

kártyát, és hajtsa végre a rajta található mozgást. 

http://www.otthonifejlesztes.hu/mozgasfejlesztes/fejlodestani-nagymozgasok
http://www.gyermekmozgasfejlesztes.hu/content/%C3%A1llatut%C3%A1nz%C3%B3-mozg%C3%A1sok
http://www.gyermekmozgasfejlesztes.hu/content/%C3%A1llatut%C3%A1nz%C3%B3-mozg%C3%A1sok
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Iskolába készülök! 

Nagycsoportosok iskolai előkészítéséhez: 

Ügyesítsd a kezed, szemed! Figyeld meg mi a feladat! Használj színes ceruzát! 
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Heti játék-otthoni anyagból: 

Saját készítésű, állatos társasjáték: 

 

Nézzük, mi kell a játék elkészítéséhez! Megrajzoljuk néhány állat képét (akár a 

gyerekekkel együtt). Ezeket más-más színű színes lapokra ragasztjuk fel, majd 

alájuk hat-hat darab fehér négyzetet teszünk fel. Lerajzoljuk, amit a kiválasztott 

állataink esznek, vagy az Internetről leszedünk képet és kinyomtatjuk. Minden 

eleségből hét-hét kis négyzetet készítünk (hat darab szükséges a gyűjtögetéshez, 

egy a dobókockához). Miután ezzel megvagyunk, meghajtogatjuk a 

dobókockákat. Erre ragasztunk egy nagyobb négyzetet, ami megegyezik az 

állataink alá helyezett színes lap színével. Majd a megfelelő színhez 
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hozzáerősítjük a megfelelő eledelt.       

  

A szabály pedig a következő: Megegyeznek a játékosok, hogy ki, melyik állatnak 

gyűjti a télirevalót/eleséget. Egy állatos mondókával kiszámoljuk, ki kezd. Dob a 

kockával. Ha a saját eleségét dobta, vehet egyet magának (segít a gyerekeknek az, 

hogy az állat képe alatti szín és a dobókockán az eleség alatti szín megegyezik). 

Ha nem a saját állatának való eleség képét dobta, akkor az óramutató járásával 

megegyezően következnek a többiek. Az nyer, aki legelőször gyűjti össze mind a 

hat eledelt.  

Nehezíthető a játék, ha több eleséget kell gyűjteni, vagy olyan dobókockát 

gyártunk, ahol már a színek nem segítenek.  

 

Kinek a tálkája ez?  

A játékhoz szükség lesz néhány plüssállatra, babákra, játékfigurákra. A 

gyerekekkel megbeszéljük, hogy egy nagy baba, vagy mackó többet kér enni, 

mint a kisebb. Ezután nagyság szerint sorba rakják a babákat, mackókat. Az előző 

gyakorlat szerint sorba rakott tálacskákat kell a gyerekeknek párosítani a 

babákkal, állatokkal. Eleinte 4-5 elemnél ne adjunk többet, csak ha ez már megy, 

akkor lehet emelni. 

 

http://zsorika.hu/wp-content/gallery/blogokhoz/dobokockak.jpg
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Babot a borsótól 

Ezt a válogatós játékot nagyon sok tárggyal lehet játszani. Tegyetek magatok elé 

különböző dolgokat, pl. 2-3 féle termést (bab, kukorica, tökmag), apró méretű 

játékok, pénzérmék, stb.! Kössétek be a szemeteket. Próbáljátok meg tapintással 

szétválogatni az adott dolgokat. „Akinek a leghamarabb sikerül a válogatás, az 

lesz a győztes”. Ha van tesó, vagy a szülők ráérnek, versenyezzetek, bekötött 

szemmel, hogy ki tud gyorsabban babot és borsót szétválogatni. 

 

Állatkerti társasjáték:  

(saját szabályok megalkotásával) 
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