
 

  

 

 

Köszönjük, hogy velünk tartottál! Reméljük jól szórakoztál! 

 

 



 

  

Beköszönt az ősz!  

 

Ereszkedik le a felhő, 

Hull a fára őszi eső. 

Hull a fának a levele, 

Énekel a fülemüle. 

 

Sziasztok Kedves Gyerekek! 

 

Örülünk, hogy újra találkozunk és együtt játszhatunk a nyári kalandok után! Az ősz 

beköszöntével a régi játszópajtások mellé új barátok is érkeztek, akikkel még 

színesebb lehet óvodai életetek! A sok pancsolás után most már hűvösebb, igazi őszi 

idő köszöntött be, de olyan jó, hogy még sokat játszhatunk a szabadban is! Ha 

megfázol, fogyaszthattok gyógyteát, mézet, vitaminokat, hogy mielőbb 

visszatérhessetek ovis barátaitokhoz.  

Ilyenkor sok állat is fázik, s felkészül már a télre, eleséget gyűjt és megkezdi a hosszú 

álmát. Ismertek ilyen állatokat?  

Októberben óvodánk különlegessége a „Villogók” hónap, ezért találkozhattatok 

tűzoltókkal, érkezik majd rendőr autó is hozzánk. Reméljük, az Állatok világnapi 

programok nektek is tetszettek, az érdekes játékokkal, a gyönyörű madarakkal és 

nyuszi simogatóval. Novemberi programjainkra is nagyon várunk benneteket!  

 

 

 

 

 

 

Játszunk együtt! 

 

  



 

  

Játszunk együtt! 

 

 

 

Zsadalányi Lajos: Eső esik 

Esik eső fűre, fára, 

megázik a madár szárnya 

csöpp lányaim szoknyácskája, 

csiga apró meszes háza. 

Esik eső csepereg, 

három egér pityereg. 

 

„Lehullott egy falevél 

Szelek hátán útra kél 

Hegyen-völgyön átrepül 

Ha elfárad lecsücsül 

Elszunyókál, szendereg 

Aztán jönnek új szelek 

Libeg, pörög, messze száll 

Világ végén majd megáll.” 

 

„Gomba, gomba, gomba, 

nincsen semmi gondja, 

ha az eső esik rája, 

nagyra nő a karimája. 

Az esőt csak neveti, 

van kalapja, teheti.” 

 

 

 



 

  

 

 

 

Tarbay Ede: Ősz-anyó 

 

Kontyos-kendős Ősz-anyó 

söpröget a kertben, 

vörös-arany falevél 

ripeg-ropog, zörren. 

Reggel-este ruhát mos, 

csupa gőz az erdő, 

mosókonyha a világ, 

a völgy mosóteknő. 

 

 

 

 

Szabó Bogár Erzsébet: Tűzoltó 

 

Tüzet oltani veszélyes, 

Az égő tűz szeszélyes. 

A tűzoltó bátor ember, 

Olyat tesz ő, mit más nem mer! 

 

 



 

  

Segíts megtalálni a tűzoltó autónak az égő házhoz vezető utat! 

 

 

 

Színező! 

 

 

 



 

  

 

Dalolászó… 

 

 

 

 

Színező! 

 

 



 

  

 

 

Rajzold meg a saját rendőr jelvényed! 

 

 

 

 

 

Találd ki, hogy ki vagyok! 

„Reng a föld a lépte alatt, 

Hogyha borja után szalad. 

Nincs előtte akadály, 

Ha hangosan trombitál.” 

(elefánt) 

 

„A földről nehezen tud enni, 

Kénytelen fáról legelni, 

Hosszú nyakát nyújtogatja, 

A leveleket így szaggatja.” 

(zsiráf) 

 

„Fát döngetek, sziklát döntök,  

Odvas fából mézet öntök. 

Mély álomból tavasszal 

Korgó gyomrom erdőbe csal.” 

(medve) 

 

„Kicsi még, de ha majd megnő, 

Sivatag sörényes ura lesz ő. 

Puha léptű suhanó, 

Ő a nagy ragadozó.” 

(oroszlán) 

 

„Sárga csíkos a bundája, 

Mindenki fél, aki látja. 

Magas fára gyorsan kúszik, 

Vízbe csobban, hosszan úszik.” 

(tigris) 

 

 



 

  

Színező! 

 

 

Színezd ki az orvosi táskád eszközeit! 

 

 



 

  

Színező! 

 

 

 

Rajzold meg a kislányt a pontok mentén, majd színezz ki 5 esőcseppet kékre, 

négyet pedig lilára! Mennyi esőcsepp hull az esernyőre? 

 

 



 

  

Süssünk, főzzünk! 

 

Kekszes süni-süti 

 

Igazi őszi édesség lehet a süni-süti, ha szeretnétek új formába öltöztetni a már ismert 
keksz sütis receptet, készítsétek el a süniket! Szüleitek vagy nagyszüleitek, nagytesó 

segítségével könnyen elkészíthetitek! 

 

Hozzávalók: 
 

 50 dkg darált háztartási keksz                             

 3 evőkanál kakaópor 

 10-15 dkg kristálycukor vagy porcukor 

 10 dkg margarin 

 pár csepp (kb. 1 evőkanálnyi rumaroma) 

 3,5 dl tej (amennyit felvesz a keksz, úgy, hogy gyúrható legyen) 

 

Díszítéshez: 
 

 10 dkg tortabevonó étcsoki 

 2 evőkanál olaj 

 barna vagy színes tortadara 

 dekor csokicseppek (elhagyható) 

 

Elkészítés: 
 

A darált kekszet egy mély tálba öntjük, hozzáadjuk a 3 evőkanál kakaóport, a cukrot, a 

rumaromát, az olvasztott margarint és végül lassan hozzáöntjük a tejet. Jól elkeverjük 
és összegyúrjuk. 

 

Ha összegyúrtuk, kb. 5-10 percet pihentetjük, majd elkezdjük formázni süni alakú 

formákra. 
 

Ha végeztünk a formázással, akkor következik a díszítés. Ha vannak csoki cseppek, 

akkor először megcsináljuk a süni szemecskéit és az orrát  (nem muszáj, enélkül is jól 
néznek majd ki).  

A tortabevonó étcsokit feldaraboljuk, hozzántjük a 2 evőkanál olajat és felmelegítjük. 

Az olvasztott csokival bekenjük a sütiket (vagy belemártjuk) és a még meg nem 

dermedt csokira rászórjuk a tortadarát.  
 

Hűtőbe téve 1,5-2 óra alatt lehűtjük, utána fogyasztható. 

 
Jó étvágyat hozzá!  

 

Kitalálod mire gondoltam? 
 

Esik eső, csepereg, 

Sárga levél lepereg. 

A nap is már rövidebb, 

Melyik évszak lehetek? 

(ősz)                        

 

 

Sünilabda, zöld a színe, 

ősszel pottyan le a fűbe.  

Benne barna golyó lapul, 

nagyot pattan, hogyha gurul. 

(gesztenye) 

 

 

Gyümölcs vagyok,  

édes vagyok, 

ha megértem, piros vagyok. 

Télen elrejt jól a kamra, 

mi volnék, ha nem az ….(alma) 

 

 

Sok-sok gyöngyszem együtt lakik, 

Levelekkel takarózik. 

Lehet lila, kék,zöld, sárga, 

Ha megérett, hordó várja. 

(szőlő) 
 

 
 



 

  

 

 

Kitalálod mire gondoltam? 
 

 

Zöldes héja illatos, fent karcsú,  

lent pocakos. 

Magas fáról leveheted, a hasadat  

megtömheted! 

(körte) 

 

 

Kék a bőre, zöld a szára,  

Megeheted uzsonnára. 

Óvatosan harapj bele, 

Mert egy kemény  

mag van benne. 

(szilva) 

 

 

Tüske elől, tüske hátul, 

Kiáll minden oldalából. 

éppen olyan, mint egy kefe, 

Mégsem fésülködhetsz vele. 

(sündisznó) 

 

 

Kötekedik fűvel-fával, 

játszik mások kalapjával, 

lovagol az ember hátán, 

soha nem áll saját lábán. 

(szél) 
 

 

 



 

 

Zelk Zoltán: Őszi mese 

Egy magas fa legszélső ágán élt a kis falevél. Mostanában nagyon szomorú volt. Hiába jött játszani hozzá a szellő, csak nem vidult fel. 

-Miért nem hintázol velem? – kérdezte a szellőcske. -Láttam, most mindig egy kismadárral beszélgetsz. Ugyan, mennyivel mulatságosabb ő nálamnál? No, de találok én is más 

pajtást!  

A falevél erre sírva fakadt. 

-Ne bánts, szellőcske, tudhatnád, mennyire szeretlek, és láthatod, milyen szomorú lett a sorsom. Azelőtt reggelenként arany napsugárban fürödtem, és fecskesereg köszöntött 

vidám jó reggelt. Most se napsugár, se fecskék. Hová lettek? Miért hagytak el? Nézd az arcom, a nagy bánattól egészen megöregedtem, már ráncos is, az esőcseppek 

naphosszat elülnek benne! 

A szellő megsajnálta a falevelet. Megsimogatta, vigasztalta, de az zokogott, hogy leszakadt az ágról, és hullt a föld felé. 

Nem baj ha meghalok – gondolta – úgysem ér már semmit az életem.  

De a szellő nem hagyta kis barátját: szárnyára vette, s azt mondta: 

-Oda viszlek, ahová akarod! Merre repüljünk? 

De a falevél bizony nem tudta. 

Éppen akkor egy kismadár szállt a fára. Csodálkozott, hogy nem találja ott a falevelet; máskor már messziről integetett neki, alig várta, milyen híreket hoz. 

-Ott van a kismadár – ujjongott a falevél – akivel beszélgetni láttál. Ő megígérte, hogy hírt hoz a fecskékről, talán már tudja is, merre kell utánuk menni! 

Oda repültek hát hozzá. A kis madár elmondta, hogy egyik pajtása látta, mikor a fecskék összegyűltek s elhatározták, hogy itt hagyják ezt a vidéket, s elindulnak a tengeren 

túlra. Azt beszélték: ott mindig aranyos napsugár ragyog. 

-Menjünk utánuk-könyörgött a falevél. 

A szellő nem kérette magát. Szálltak hegyen – völgyön, erdőkön, mezőkön, míg csak a tengerhez nem értek. Azon is átszálltak, mikor egy fecske suhant el mellettük. Rögtön 

észrevette a kis falevelet, aki több társával együtt olyan kedves házigazdája volt. Örömében gyorsan összehívta a fecskéket; de mire odaértek, a falevél már nagyon fáradt volt. 

Ott himbálózott a ragyogó napsütésben. A fecskék énekeltek, a napsugár mosolygott, a szellő duruzsolt. 

-Most már boldog vagyok – sóhajtotta a falevél, aztán álomba ringatta a tenger. 

 


