
Játékos hétköznapok - A Föld napja 
 

 
 

Ajánlott korosztály: óvodás 3-6 év 

 

Családi feladat: 

● Teremtsünk valamit! 

A mostani szokatlan, izolált és korlátokkal teli időkben is képesek vagyunk akár egy 

babszemből, borsóból, fonnyadni látszó zöldségekből új életet csíráztatni. A gyerekek 

számára ez hatalmas öröm, napi szintű megfigyelés is lehet, akár a napi rutin része a 

gondos odafigyelés.  

 

 
 

 

 

 

 



Beszélgessünk a gyerekekkel! 

● Föld - A bolygó élete, szükséges életfeltételek: levegő, víz, oxigén,fény 

○ Mi veszélyezteti a Földet? 

○ Mi a környezetszennyezés?  

○ Környezeti problémák: levegőszennyezés, hulladékkezelés stb. 

○ Mit tehetünk a környezetünkért? 

 

● Föld - Hol lakunk?  

○ A föld és égi testvérei 

○ A föld és a világ 

○ Legközelebbi szomszédunk a hold 

 

● Földgömb:  

○ A hat kontinens és Földünk érdekesebb tájai 

○ A földön élő emberek 

○ Hol élnek? Szárazföld, óceán stb.  

○ Milyen országokról hallottál már, milyen nemzetek élnek ott, hogyan beszélnek 

○ Különböző kultúrák 

 

 

 

 

Mesék, mondókák a Föld napja témához  

 



Mesék: 

Berta Kati: A Föld meséje 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2017_06_11_archive.html#1562728187993582605) 

 

Tordon Ákos: A kismadár kertje 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2016_01_21_archive.html#2629274462529982669 

 

Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2015_05_04_archive.html#2586297903672753314 

 

Versek, mondókák: 

Szekér Zsuzsa: Föld napja 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2018_04_15_archive.html#4737355099872969856) 

 

Orgoványi Anikó: A föld napja 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2018_04_15_archive.html#4453946496558555345 

 

Szekér Zsuzsa: Föld napja 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2016_05_16_archive.html#3161476176841174899 

 

Birta Erzsébet: Ha nagy leszek 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2018_04_15_archive.html#97287153561716655 

 

Szalai borbála: Csodálatos beszéd 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2018_04_15_archive.html#2937565713442219340 

 

Thúróczy Mária: A kertünkben 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2015_07_21_archive.html#2384605557928521904 

 

Tamkó Sirató Károly: A nagy természet 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2014_08_15_archive.html#7327180077346369736 

 

Zelk Zoltán: A kis kertész 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2009_07_25_archive.html#5557993285059073596 

 

 

 

 

Online tartalmak 

Kérjük a szülőket, hogy vegyék figyelembe az ajánlott tartalmak életkorbesorolását, illetve saját 

gyermekük esetleges félelmeit, preferált érdeklődési körét! 
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● Glóbi bemutatkozik, a Föld bolygó mesél a gyerekeknek 

https://www.youtube.com/watch?v=kJrNl9xIgFg 

 

● Egyszer volt, hol nem volt... a Föld https://www.youtube.com/watch?v=XnuelpBtB-

o&list=PLY9KOrehBcWlWih8s3k3lr_yd3hlU1y55 

 

● A víz körforgása 

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

 

● Egyszer volt, hol nem volt… az ember 

https://www.youtube.com/watch?v=yk7zi5xIqgY&t=979s 

 

● Lola meséi - Kukasziget és palackpulcsi (mese, rajzfilm sorozat) 

https://www.youtube.com/watch?v=l-yrBIw9txg&list=PL8uI-xoZZ-L9LQSFngY-

uRBlSctd0bstZ 

 

● Dr. Bubó - Környezetszennyezés 

https://www.youtube.com/watch?v=p7jSkcqFU20&list=PL8uI-xoZZ-L9LQSFngY-

uRBlSctd0bstZ&index=3 

 

● Albert mondja a termeszet jobban tudja Viz a vegtelen korforgas 

https://www.youtube.com/watch?v=6PCTQcmal10&list=PL8uI-xoZZ-L9LQSFngY-

uRBlSctd0bstZ&index=22 

 

+tipp: Mi a Kuckó részlegen, Kuckó-mozi néven szoktunk a gyerekekkel mesét nézni, 

ezek után a történetből kérdéseket teszünk fel, a helyes válaszokért zsetont gyűjthetnek, 

majd ezek beválthatóak valami meglepetésre. Ezzel motiváljuk a gyerekeket, hogy 

próbáljanak meg jobban figyelni a történetre akkor is, ha számukra ez esetleg nehezebb.  
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Pár kreatív ötlet a Föld napja tematikához

 
 

A növények nyugodtan lehetnek a ház előtti kis füves részről, egyszerű mindenhol megforduló 

növényeket is tehetünk bele.  

 

 

 



 



 









 





 



Nyissuk ki együtt az atlaszt, az állatos enciklopédiákat, keressük a fűben a hangyákat, próbáljunk 

meg időt szakítani arra, hogy legyen időnk odafigyelni a körülöttünk lévő dolgokra, természeti 

jelenségekre, még ha csak az ablakból is. 

 

 

Vigyázzunk magunkra! 

Vigyázzunk egymásra! 

Vigyázzunk a Földünkre! 

 

 

 

 


