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SZERVEZÉS, ESZKÖZÖK 
Kiskert megújítása a szülők 
segítségével, látványterv 
készítése. 
Kiskert kialakítása a karbantartó 
segítségével 
Csoportot jelképező tábla 
elkészítése az óvodatitkár 
segítségével. 
Fotók gyűjtése kerti 
növényekről/bab, borsó, répa, 
eper, hagyma stb./ 
Könyvtárlátogatás 
Élményszerző, gyűjtőmunkát 
segítő séták megszervezése. 
Szülők bevonása a 
gyűjtőmunkába. 
PowerPoint /laptop, projektor, 
vászon/ 

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY 
MEGISMERÉSE 

A kertész munkájának 
megismerése. 
Az ültetés munkafolyamatának 
elmélete és gyakorlata. A 
termőföld színe, állaga, szaga stb. 
 A növény fejlődéséhez szükséges 
feltételek/eső, nap, talaj stb./ A 
kísérletek tapasztalatainak 
megbeszélése. 
PPT prezentáció megtekintése. 
A növények fejlődésének 
megfigyelése, a folyamat 
dokumentálása. 
A növények részei/gyökér, szár, 
levél, termés. 
Felhasználási módok/nyers, 
főzött, tartósított stb./ 
A termés felhasználása a családi 
ételbemutató- és kóstolóra 
Receptgyűjtemény készítése 
szülők bevonásával. 

VERSELÉS, MESÉLÉS 
Az égigérő paszuly/magyar 
népmese 
 
Andersen: Borsószem 
királykisasszony/mese 
A mese dramatizálása és/vagy 
bábozása 
 
Kis versek a babról, borsóról  
a gyermekek ötletei 
alapján/tehetséggondozás 
 
Bálint Ágnes: Mazsola 
 
Nemes Nagy Ágnes: 
Futóbab 
 
Szókincsbővítés: 
hüvelyesek, pillangós 
virágúak, egynyári, 
lágyszár,  

JÁTÉK 
Babakonyhai játék/főzöcske, 
 
Számolós, pakolós játék 
babszemekkel 

/Forrás: www. 
Google/gyereketeto.hu/ 
 

Amőba játék babszemekkel, 
borsószemekkel 
 
Piacos, boltos játék 
 
"A borsó meg a héja" párkereső 
játék 

"Mindent tudni akarok!" 
Hogyan lesz a magból ehető 

növény? 

 
Megelőző tevékenységek: 

 
Látogatás a piacon. 

Élményszerző séták alkalmával a 
környező kiskertekben a kerti 

munkák megfigyelése. 

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, 
KÉZIMUNKA 

Babszemek festése, 
felhasználása ügyességi 
játékhoz./Forrás: www. 
Google/gyereketeto.hu/ 
 
Óvodakert, kerti munka 
ábrázolása. 
 
Szabad alkotások 
játékidőben. 
 
Babszem Jankó készítése 
nemezből. 
 
Képalkotás magokból/bab, 



Könyvtárlátogatás. 
Kísérletek/bab, borsó 

csíráztatása 

borsó, csicseri borsó, lencse/ 
Hangszerkészítés – csörgők- 
hulladékanyag 
felhasználásával /bab, borsó, 
lencse beletöltése/ 

MATEMATIKAI TAPASZTALATOK 
 
Különböző színű babszemek 
válogatása, szelektálás, 
számosság megállapítása. 
 
Bab és borsó szemek 
különválogatása. 
 
Mérések, becslések 
 
Sorminta kirakása/bab, borsó 
felhasználásával/ 
 

MOZGÁS 
 

 "Varázsbab" megszerzése – 
akadálypálya                 
 
Ügyességi feladatok babzsákkal. 
 
"Lépegető" – mezítláb 
/lépegetés fakeretbe helyezett 
termésekre: bab, borsó, 
gesztenye, kő, textil/ 
 

ÉNEK-ZENE-GYERMEKTÁNC 
 
Dalos játékok: Borsót főztem... 
Én kis kertet kerteltem... 
Csicseri borsó, bablencse, 
fekete szemű menyecske... 
 
Barkácsolt hangszerek 
megszólaltatása, csörgőhangok 
felismerése./Honnan jön a 
hang? Mi csörög a 
hangszerben?/ 
 
Tánc improvizáció "Kerti 
növények tánca" 
Forrás: ÉZO 

 


