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Gyűjts Te is őszi leveleket, terméseket, és készíts otthon egy képet! Hozd el magaddal a következő 
alkalomra, és mutasd meg a csoporttársaidnak! 
Őszi termés nemcsak a dió, a gesztenye vagy a makk lehet, hanem a csipkebogyó, a mogyoró 
vagy a kökény is! Tudod-e, mit lehet ezekből készíteni?

Az óvodában a gyerekek képeket készítettek őszi termésekből. Nézd meg jól a képeket, mert minden sorban van egy, 
amelyik más, mint a többi! Keresd meg, és húzd át egy vonallal! A többit kiszínezheted, ha van hozzá kedved. Mondd el, 
melyik kép milyen termésből készült!
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Keresd meg és színezd ki a szőlőfürtöket! Mennyit találtál, számold meg! Mi készülhet még szőlőből? 
Beszéljétek meg, és válaszd ki a lap szélén, az oszlopban található képek közül! Tegyél mellé csillagot!

Szeptember vége, október eleje a szőlőszüret ideje. A tőkékről levágott érett, zamatos fürtöket nagy puttonyokba 
teszik, majd kipréselik. Ebből lesz a must, ami nagyon ízletes nedű. A mustot hatalmas hordókba öntik, és hosszú ideig 
hagyják forrni. A mustból lesz a bor.
Mesélj a képről! Te voltál már szüreten?  

Tanuld meg a mondókát!

Lipem, lopom a szőlőt,
elaludt az öreg csősz.
Furkósbot a kezébe,
vaskalap a fejébe.

(Szóanyag: mazsola, kenyér, sütemény, vaj, lekvár, olaj.)
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Mondd el, mit látsz a képeken! Hogyan hívjuk ezeket egyetlen szóval? (Zöldségek.) 
Tudod-e, hol teremnek ezek a zöldségek? A föld alatt vagy felett? Beszéljétek meg! 
Húzd a bal oldali oszlopban található zöldségeket oda, ahol teremnek!

Melyik zöldségre gondol anya/apa, ha azt mondja: pa…, hagy…, brok…?
(A szóból az első szótagot mondjuk.) Mondd ki, és mutasd meg!
Színezd ki azokat a zöldségeket, amelyek zöld színűek! 
Milyen színű a padlizsán? Színezd ki azt is! Mi készülhet belőle?
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Véget ért az ősz, beköszöntött a tél. Hideg van, éjszakánként fagy, nagyon melegen kell felöltöznünk, hogy ne fázzunk! 
Viszont a hideg rengeteg új dolgot hoz magával, például a hóesést. Gyönyörű, amikor nagy pelyhekben hull a hó. 
A szabadban is sok mindent lehet csinálni: hógolyózni, hóembert építeni, szánkózni, síelni és a befagyott tavon korcsolyázni. 

Mikiéknél is esett a hó, szánkózni indul, de még fel kell öltöznie. Nézd meg, milyen ruhákat és lábbeliket készített 
ki neki az anyukája, és végül mit vett fel! Színezd ki azokat, amelyeket Mikin is látsz!

Mi az, amit télen biztosan nem vesz fel? 

Mondd el, melyik ruhát melyik testrészre veszi fel! (Pl. a csizmát a lábára, a kabátot a törzsére és a karjára.)

Hó a hasam, hó a fejem,
Hóból van a lábam, kezem.
Orrom répa, szemem szén,

Mondd meg hát,
ki vagyok én?

(Hóember.)

Rajzold meg a hóember hiányzó részeit! Az első kép a segítségedre lesz! Mondd el, melyik részét rajzoltad meg!
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Mondd el a képek nevét! Melyiknek milyen az íze? Beszéljétek meg anyával/apával! Ha édes, akkor járjon körbe 
a nyelved a szád szélén! Ha sós, akkor csettints a nyelveddel ötöt! Ha keserű az íze annak, amit anya/apa mond, 
akkor öltsd ki a nyelved lefelé! Ha savanyú, akkor szívd be az arcodat, és csücsöríts a száddal! 
Először tükör előtt utánozd a képen látható száj- és nyelvmozdulatokat!

Tapsold le az alsó sorban található képek nevét! (Szótagolás: minden szótagra tapsolunk egyet.) 
Karikázd be sárgával, amelyekre egyet, zölddel pedig azokat, amelyekre kettőt tapsoltál!
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Nézd végig a láncokat, és mondd el, mi van a gyöngyökön! Mi hiányzik az üres gyöngyökről? 
Rajzolj olyat, ami oda illik! Mondd el, miért rajzoltad éppen azt!

Fejezd be, amit mondok! 
A fenyőfa és a rózsa között van a …… (bokor). A szív és a katica között van a …… . 
A teherautó és a roller között van a …… stb.
Mi között van a tányér? Hol van a paradicsom?
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Mesélj a képről! Mi süt ránk a felhők közül? Melyik állat leselkedik a kutyaház mögül? Melyik állat visz új ágat a fa 
mellől a fészekhez? Honnan kukucskál a kisfiú? Honnan bújik elő a hangya? Honnan hívja sétálni a kutyát a gazdája?

Meséljünk újra a képről! Elkezdem, Te mutasd meg, hol van, és mondd tovább! Segítek! Figyelj, mit kérdezek!
A hangya előbújik a bokor …… (honnan?). A kismadár a fa mellől viszi a …… (mit?).
A felhők közül …… (mit csinál?) a …… (mi?). A fa mögül …… (mit csinál?) a …… (ki?). 

Tanuld meg a mondókát!

Azt mondják a cinegék,
itt a tavasz, nyitni kék!

Kék ibolya, hóvirág,
Csupa öröm a világ.

Honnan kukucskálnak az egerek?

Mondd el, és színezd ki az egereket!
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Korábban már beszéltünk az ellentétpárokról. Ebben a feladatban is azokat kell megtalálnod.
Különböző jelekkel jelöld (kör, háromszög, négyzet, téglalap, csillag), ahol találkoznak! 
Ha elkészültél, mondd el az ellentéteket! (Pl. előtt – mögött, fenn – lenn, közel – távol stb.)

Folytasd az öv díszítését! Figyelj a sorrendre! Ha elkészültél, mondd el, milyen vonalakat rajzoltál!

távol

jobb

előtt

közel

eleje

fenn

bal vége mögött lenn
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Rajzold meg a házak tetejét és a manók sapkáját! A ceruzádat így vezesd, és közben mondd: balról jobbra ferdén fel, 
azután balról jobbra ferdén le! Milyen vonalakat rajzoltál? (Ferde egyeneseket.) 
Minden manó keresi a házát! Mi van a házakban és a manók kezében? Mondd el! Keress olyanokat, amelyek hasonló 
hangzásúak, rímelnek! (Pl. málna – bálna.). Ha megtaláltad, színezd ki ugyanolyan színnel a háztetőt és a hozzá tartozó 
manó sapkáját!

(Szóanyag: málna – bálna, kecske – fecske, róka – fóka, kéz – méz, sál – tál, tű – fű.)

Folytasd a sort! Mondd el, hogy melyik szintet foglalják el a ferde egyenesek! (A szoba szintjét.) 
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Biztosan kíváncsian várod már, hogy milyen lesz az iskola. Milyen lesz az iskolatáskád? 
Mi minden fog majd beleférni? Színezd ki ezeket az iskolatáskákat ugyanazzal a három színnel úgy, 
hogy ne legyen két egyforma! A színeket válaszd ki előre!

Mit teszel majd az iskolatáskádba? Mondd el a képek segítségével! Hogyan hívjuk ezeket egyetlen szóval? 
(Tanszerek.) 

Melyik képre gondol anya/apa, ha azt mondja: v - n - l - z, c - r - z, d - b - k - c  - k? (A szóból csak a mássalhangzókat 
mondjuk, figyeljünk arra, hogy a hangot önmagában ejtsük ki: v, nem pedig vé, n, nem pedig en stb.) 
Mutasd meg, és keretezd be háromszöggel!

Most színezd ki a tolltartóban lévő ceruzákat is háromféle színnel! Itt se legyen kettő egyforma tolltartó!



mi is a CsoDatÖlCsér?

Óvodából iskolába lépni nagy öröm, ugyanakkor kihívás is gyermeknek, szülőnek egyaránt. 
Könyvünkben logopédus szemmel próbáltuk meg összegyűjteni és egy csokorba kötni 
mindazt a „tudásanyagot”, amire a mai 5–7 éves gyermekeknek szükségük van ahhoz, 
hogy lelkesen és magabiztosan kezdjék el az iskola első osztályát. A magukkal vihető 

„ismeretcsokor” egy része természetesen már a kezükben van, de könyvünk segítségével 
a szülők vagy a velük foglalkozó pedagógusok sokat tehetnek azért, hogy a gyerekek 

készen álljanak az olvasás és írás elsajátítására.

Kiknek ajánljuk könyvünket?
A feladatok sokszínűsége miatt minden iskolába készülő gyermeknek vagy az első osztályt 

éppen megkezdő kisiskolásnak. Továbbá szülőknek, óvónőknek, tanítóknak, logopédus 
és fejlesztő pedagógus kollégáknak, hogy újabb ötleteket meríthessenek 

az együtt töltött percekhez.

A könyvben szereplő témakörökkel az évszakok mentén, hónapokra bontva ismerkedhetnek 
meg a gyerekek, miközben a feladatok fokozatosan nehezednek. Megoldásukkor ezért 
a sorrendet mindenképpen érdemes követni. Természetesen bármikor ismételhetünk, 

ami első alkalommal nehezebben ment vagy éppen nagyon tetszett, az újra fellapozható.

A „játékos tanulás” mellett – színezés, vágás, ragasztás – nagy hangsúlyt fektettünk 
az anyanyelvi fejlesztésre, amit a mai gyermekek szempontjából kiemelten fontosnak 

tartunk. Nagyon sok feladat épül a hallási figyelem, ritmus, beszédészlelés 
és beszédmegértés fejlesztésére, a kifejező beszédben használt ragok tudatosítására, 

az önálló mondatalkotásra, szókincsbővítésre, másrészt a témákhoz kapcsolódó 
beszélgetésekre, amire napjainkban sajnos mind kevesebb idő jut. A feladatok játékos 

megoldása során ezért is nélkülözhetetlen szerepük van a gyermekkel foglalkozó 
felnőtteknek, elsősorban a szülőknek.

Olykor, a közös játékok során rácsodálkozunk arra, mennyi mindent értenek, 
tudnak már gyermekeink a világról! Reméljük, hogy könyvünk segítségével újabb élményeket 

szereznek majd, és ha kedvet kapnak a folytatáshoz, a foglalkoztató füzet alapján 
saját ötleteikkel is tovább gazdagítják ezt a tudást! 

Kellemes, tartalmas és hasznos időtöltés kívánunk!

A szerzők

www.Csicsergokiado.hu


