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Kiadja: Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Gyerekek! 

 Elűztük, a telet a farsanggal, a Medve nem látta az árnyékát, amikor kibújt a barlangjából!  Itt a Tavasz vár a napfény, kizöldülnek a fák, nyílnak 
a virágok, dalolnak a madarak. Készülődünk sok Ünnepre, Sok érdekes tevékenységet biztosítunk számotokra az ünnepi készülődések alatt! 
Közelgő ünnepeink: - Március 15. e, - Víz a Föld Világnapja, - Anyák napja, - Madarak Fák napja, - Nagycsoportosok Ballagása. Érezzétek jól 
magatokat! Reméljük, mindenki jól érzi majd magát, tavasszal és a nyáron, itt az óvodában, otthon és a nyaralásokon. 
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Március 15.    Szinezhetsz! 

 

Magyar zászló: 

Piros: Erő 

Fehér: Hűség 

Zöld: Remény 
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                                                     Védjük a Földet! 

Birta Erzsébet: Ha nagy leszek 
Ha nagy leszek, erdész leszek 
védem a fát, s a réteket. 
Védem a szép virágokat,  
erdőszéli királyokat 
Erdő, mező sok lakóját, 
mókust, farkast, őzet, rókát. 
Megvédem a hűs vizeket, 
folyót, tavat, tengereket. 
bálnát, harcsát, gyors pisztrángot, 
kecskebékát siklót, rákot. 
Bevarrom az ózon lyukat, 
Föld mélyébe fúrok kutat. 
Vigyázok az anyaföldre, 
Ha rám bízzák nem megy tönkre. 
Megszépül a földi élet, 
ami élő, téged éltet. 

                                            Kövesd a szemét útját a kukákhoz! 
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Találós kérdések 

 
. Tavasszal kap levelet, 
S ősszel küld csak választ, 
De nem egyet, nem is kettőt, 
Hanem sok-sok százat. 
(Fa)  
 

 
Éjjel-nappal mindig forog, mégse 
szédül el. Mi az? 
(Föld).  

 
. Varrni még senki se látta, 
Mégis csupa tű a háta. 
(Sündisznó) 

 
 Szőrmebunda – zöld selyem, 
Kint terem a réteken. 
Földanyánk öltözteti, 
Tehén, kecske, lelegeli. 
(Fű) 
 

 
Kertben élek illatozom, én vagyok 
a szépek szépe, 
Aki letép, jól vigyázzon, tövis 
karcol tenyerébe! 
(Rózsa) 

 
. Icipici lámpa 
világít az éjben, 
Úgy repül, mint a levél 
a szélben. 
(Szentjánosbogár) 

 
. Nem vetik, nem kapálják, 
mégis terem. 
(Gyom) 

 
Sziklaszirten tanyázik, 
Levegőben vadászik. 
Csõre horgas, karma nagy, 
Magas égből le-lecsap. 
Szeme éles, nincs hibája, 
Ő a madarak királya. 
(Sas) 
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Várjuk a Nyuszit! 
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Köszöntsétek 
                                                  ANYÁKNAPJÁN, EDESANYÁTOKAT, NAGYMAMÁITOKAT!                                                        KÉPESLAP, 

Anyának, Mamáknak 

 
 

                       B. Radó Lili: Köszöntő anyák napjára 
  

Réges régen készülődünk erre a nagy napra, 
hiszen ma van az esztendő legeslegszebb napja. 

Hajnal óta anyut lessük. Ébred-e már? Hív-e? 
Neki van a világon a legeslegjobb szíve. 

Bizony nincs a naptáraknak mosolygósabb napjuk, 
szobáját ma virágokkal telis-tele rakjuk. 

Amit érzünk, amit szólnánk vidám dalba öntjük, 
édesanyát énekszóval szívből felköszöntjük! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madaras szólások 
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Találd ki, folytasd! Mi hiányzik?  
 1. Várja, hogy a sült ... a szájába repüljön. 
2. Ritka, mint a fehér ... . 
3. Kövér, mint Márton ... .  
4. Más ... ékeskedik. 
5. Úgy bánik vele, mint a hímes ... . 
6. Egy ... nem csinál nyarat. 
7. … tolláról, embert barátjáról. 
8. … lehet vele fogatni. 
9. ... mondja ...nek, hogy nagyfejű. 
10. Nyeli, mint … a nokedlit.  
11. Ha már …, legyen kövér! 
12. Jobb egy … tíz tyúknyaknál. 
13. Sokat akar a ..., de nem bírja a farka. 
14. Vak … is talál szemet. 
15. Jobb ma egy ..., mint holnap egy túzok. 
16. Azt csiripelték a … . 
17. Sok … disznót győz. 

Benedek Elek: Madárfiókák 

        Madarak Fák Napja 
Egy fészekben öt fióka 
Összebújnak édesen. 

                                                                                                   Messze, messze szól a nóta: 
                                                                                                  „Mindjárt, mindjárt érkezem!” 

   Anyanóta, be szép nóta, 
         Szebb ennél már nem lehet. 

Örvendez az öt fióka: 
„Jer, jer!” – ez a felelet. 

          Jön már, jön már az anyóka, 
   Bogár, hernyó van elég. Csicsereg az öt fióka:  

     „Ó de pompás egy ebéd.” 
 



8 
 

Nyárra ötletek!  


	Benedek Elek: Madárfiókák

