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Veresegyház
Íuzet óvodósoknok o Természetrő



ffi]MoLoÁ iteg fudod szómo|ni, melyik ól|otból mennyi von?
Ho ígen, színezz be o dominón onnyi pöffyötl
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Húzd össze oz opró vonolokot, és meg|ótod,
mllyen jelmezt ö|tötf mogíro Ándi és Bandi!
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FoR6ÁT

Á nyi|oknok megfe|e|ően forgosd e| és rojzo|d |e az o|óbbi képel<et|



Vajon Andi vogly
Bondi horyóro
okodf ez o
győnyörű
nogy ponty?

A. A. tl^i|ne: Kinn o tónó|
HoIríszomI

Pisszenést se o közelembent
Hótho q ho| is. ugye. ho|l ott |enn.

Azt hiszi, modzoggo| jótszom,
s bór furo szerzetlpk lrítszom,

Nem tudjo, hogry holószom -
Hogy tudhatnó: holászom,

ÁNDI És saN|or PE1AzJx
Dehogy ho|ószoml oőtézem]

Á||.1t Prüsszentést se o köze|emben|
lrtegijed a gőte a zqjtó| lenn.

Ázt híszi, furo fót, bokrot |ót,
s nem ís az enyémetz ntás botjót.

Es nem tudjo: gőtézem -
Honnon tudnól gőtézem,

ezt teszem épwn .
gőtézem.

épp ezt csinrílom -
ho|ószom.
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rerruős.rÁrÉr

t. ző|d kortonpopírbő| vőgj ki egy teknőstestetl
2. Kösd össze modzoggo| o teknős fejét egy (kéztör|ő- vagy WC.) popírhelgerrel|
3. Rogossz egy lopos kovicsot o teknős testére, és fessé| ró pórcélmintót!

Hakészen vogy, jöhet o jótékl
Á heryeÉ forgotvo, tekerd fe| o modzogot, és meglótod, o teknősöd elindu| feléd|

rÁnsnsrÁrÉK' reknAverseny

1. Készítsetek onnyi teknőst, ohónyon versenyezni szeretnétek|

2. Rqizoljotok fe| iires popír két végére egy rajt- és egy
célvonolot, í9y jobbon |óthotjótok, ki nyertl

3. Tegyétek o tekn&öket o rqjtvono|ro, o popírhengereket
pedig o cé|vono| mö9é!

4. Á stqrt szóra eEyszeere }<ezdjétek e| Íe|tel<erni o modzogot!

Az nyer, oki o leggyorsobbon tel<eri feJ o modzogot, vogyis
okinek o teknőse |ege|őször lépi ót o célvono|ot.



Rojzo|d meg az é|ő|ények mósik o|dolót!
Ho kész vagy és a von|oro ó|lÍtosz egy

tÍjkröt, |ee||enőrizheted, hogy jó| rojzo|tod-e
meg őket!
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Bondi! Nézd csok a régi
fényképeinet|

De tudod -e, hogy nem
csok mi növilnk meg nagyro,

honem mós élő|ények is?

Mint pé|dóul o |epke,

voglr o jégmodór,



KIRÁNDULÁs Á VÁRÁzsLÁTos 
^^ÁLoM-TóNÁL

Tórsosjóték
t. Szerezzetek ery dobókockóft és feienként egy.egy kíilónböző kovicsot bóbunokl
z. Á|ítsátot o bóbukot o RÁJT mezőre|
3. lndu|hot o kockodobós|
Az nyer, oki e|őször ér a CEL mezfue,

B - mint béko:
ugólj ót o nyí|ok
nentén o tó trÍlo|do|óro|

NY - mint nyórfo:
o frík olott sétó|sz.
Kimorodsz e9y doblásból!

R - mint rók:
|épj hrítro 4 mezőt|

5 - mint sfrond:
homokvrírot építení sok ídő - kimcrodsz egy
SZ - mint szitokötő:
repü|j gyorson 4 mezőt e|&e|
T - mint teknős:

gó|yohír
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V
szilfo levél

vodkocso

o szórozfö|dön lassú vo9y - kimorodsz egy dobrísból!



wcöres &óndor: TópdÉ

Ppskol llogrdc, Zsuzsko, Juco,
Uszik, büik. mirf o ruca,
Kék. pilos' zö|d fÜdöruha.
o víz hobjo fátyo|ptlu.
Merü| Juco,
Kopd el burol

Ü| a horyrrísz hosszú botlo| .
il{int egy szobor, oly nygodton.

'^qid 
a korjón mutÍtjo|

Eld<orq volt a potyka!

PoMo. hcrcso
Főz| lÁot.csc.
s.gíl neki Ákodék Ádorjón.
Á Nop nézi.
Eőzón ér'i,
minlho szúnyog csíPkedné
02 orYón.

csomoríko

T - mint tovirózso:
szefe.|cséd von - ótsétó|hatsz o hídon|

V - mint vidro:
ryorson rbsz e|őre 5 mezőf

Ingovónyos teriiletre |éptél:
2-ve| kevesebbet |éphetsz,
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Ándi és Bondi sok szép színes kovicsot gyűjtötf.
Szedié| te is kovicsokot, és fessél ró temperóvol mintókotl
Szórodós utón kérd rneg sziileidet, hogy lokkozzók |e neked!

KÁvrcsFEsTEs

Nézd Ándi és Bondi kovicsoit:

KIRÁKós

1. Fesséfek ú9y o kovicsokot, hogy egy kép több kovícsból ólljonl Pé|dőu| ígyz

2. Vógjotok egy lyukot egy popírdobozbo, mojd o festett
kovicsokot tegyétek be|e|
3. Á jrótékosok egymós utón oddig vegyenekki egy-egy
kovicsot o dobozból, amb az el nem fogy.
Az nyer, okinek o jóték végére o |egrtöbb képet sikeriil kiroknio.
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Weöres Sríndor:

Brekekex
brekekex

brekekexl

6yere bqij
viz oló

ho szeretszl

Békók

Idelenn
soho sincs

vod időil

Idelenn
sose hull

or! esa

Híího! Vojon me|yik bé}a gyerek popírsórkónyo
kötöft ki 6ó|yo bócsi nyokóbon? Te tudod?

.v," {$4.

o\
i"j
lo

w



l EKl Kösd össze az é|őények képeit az órnyékukko|!
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Ho6yÁN uÁrnnr A sz:..r.AKÖrőrz

Kivóncsi vogy, hogy o szitokötők vogy o |epkék hogyon |ótjók o vi|ágot?
iAost kipróbólhotod|

t. Vegyé| e|ő7 vostag szívószó|ott 2. Cel|ux.szol rogoszd össze őket!

3. AÁost nézz be|e, mint egy tóvcsőbe!

|Jwe, mi|yen érdekesen !ótjók o szitokötők környezetüket?



gÁg.IÁrÉr

Bőbozz Ándivol és Bondivo|l t. 9zínezd ki, mojd v'ógd ki
o két gyerekképét|

2. Rogoszd ró ő<et egy-egy üres
gyufósdobozro|

Mór kezd&het is o bóbozós!



Nézd ezt o poncsoIó kis vidrrít!
Ideje lenne hazotérnie. Rojzo|d meg,

me|yik ut vezet onyukójóhoz!

Veres Csí|lo: Tóporton

Nóddo| szegett tónok tÜkrén
bóróryfeIhő látszik,
il';il#i-*ili"Z.,"xf
amíg o szé| jótszik.

?--.-..-.-.* €<
/_--^*.-../

Kís modórko éne}<e|get,
do|o|ós o kedve,
portí sórbon kócsog sétrí|
zsóknónyóralesve. r.\-,?\'".-
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memónrngÁrÉr
Á jótékhoz színezd ki egyformóro, majd vógd ki o képekef!



szE^^ÉT n rópnnroru

Sojnos vqnnok o|yon emberek, okik nem vigyóznok
környezetiikre, e|dobó|jók o szenetet.

Ándi és Bondi e|hotórozzők, hogy megtisztÍtjók o
t6l6rnyékét. Korikózd be o szemetesbe vo|ó tórgyokot!
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