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Kedves Olvasó! 

 
Ebben a kiadványban környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos, 
rövid, könnyen elmutogatható/tornázható versek találhatóak. Cél, 
hogy az óvodai/kisiskolai tornagyakorlatok közé egy-egy ilyen „zöld 
gyakorlatot” beiktatva a gyerekekben még erősebbé, tudatosabbá vál-
jon a környezetvédelem, valamint a természet szeretete.  
A gyerekek könnyebben megjegyzik azokat az információkat, amik 
rímekbe szedettek. Az még jobban segít, ha el is mutogatják, tornáz-
zák a kiadványban található versikéket. Így játékosan érzékenyebbé 
válnak a környezet és a természet védelme iránt.  
 
A kiadvány felépítése:  
Minden oldalon található egy vers, majd a vers mellett a moz-
gás/mutogatás leírása, mely útmutatásul szolgál. Ezt követően infor-
máció található azzal kapcsolatosan, hogy a vers mit „tanít” a gyere-
keknek. Végül az adott vers témájával kapcsolatos anyagok felsorolása 
található, melyek további segítséget nyújthatnak. 
 
Mottó: Mondókázzunk, játsszunk, védjük! 

Tisztelettel: 
a szerző
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1. Természetvédelmi értékekre figyelés 

Ha erdőn-mezőn sétálunk, 
és sok virágot látunk, 

ha csokrot szednél, ne feledd, 
ami védett, le ne szedd! 

A VERS ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MOZGÁS LEÍRÁSA 

Ha erdőn-mezőn sétálunk, (Sétálgatunk körbe.) 
és sok virágot látunk, (Sétálgatás közben kezünket a szemünk fölé 
tesszük, úgy nézelődünk.) 
ha csokrot szednél, ne feledd, (Leguggolunk, és úgy csinálunk, 
mintha virágot szednénk.) 
ami védett, le ne szedd! (Integetjük a kezünkkel, hogy „nem”.) 

MIT EMEL KI A VERS? 

A védett természeti értékeinkre való odafigyelést; vannak olyan növé-
nyek, melyek védettek, és nem szabad őket leszedni vagy élőhelyüket 
megbolygatni. 

NÉHÁNY TOVÁBBI SEGÍTSÉG A TÉMÁVAL KAPCSOLATOSAN 

• tanosveny.lap.hu 
• www.nemzetipark.gov.hu/tanosvenyek (Magyar Nemzeti Park 

Igazgatóságok Portálja-tanösvény kereső) 
• Schmidt Egon, Budai Tibor: Védett erdei állatok 
• D. Nagy Éva, Varga Emma: Védett erdei növények 
• Farkas Sándor: Magyarország védett növényei 
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2. Vízcsap elzárása (víztakarékosság) 

Fogat mosol ügyesen, 
hogy a víz ne csepegjen, 

amíg mosod a fogad, 
a vízcsapot elzárjad. 

A VERS ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MOZGÁS LEÍRÁSA 

Fogat mosol ügyesen, (Úgy teszünk, mintha mosnánk a fogunkat.) 
hogy a víz ne csepegjen, (Kezünkkel „nem”-et intünk.) 
amíg mosod a fogad, (Úgy teszünk, mintha mosnánk a fogunkat.) 
a vízcsapot elzárjad. (Úgy teszünk, mintha elzárnánk a csapot.) 

MIT EMEL KI A VERS? 

Víztakarékosságra hívja fel a figyelmet, feleslegesen ne hagyjuk nyitva 
a csapot. 

NÉHÁNY TOVÁBBI SEGÍTSÉG A TÉMÁVAL KAPCSOLATOSAN: 

• Núria Roca: A 4 elem (Levegő, föld, víz, tűz.) 
• www.korosokvolgyekozpont.hu (szemléletformálás ovisokkal) 
• http://www.fuveszkert.u-szeged.hu (Szegedi Füvészkertben az 

óvodások víztakarékossággal és a víz fontosságával is ismer-
kedhetnek. Botani kaland óvodásoknak.) 

• Kis felfedező zsebkönyvek: A víz (összeállította: Pierre-Marie 
Valat) 

• Rainer Sacher: Éltető elemünk a víz 
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3. Nem szemetelünk 

Masírozunk át a hídon, 
mi patak felett vezet; 

Vigyázz a szép természetre 
ne dobd el a szemetet! 

A VERS ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MOZGÁS LEÍRÁSA 

Masírozunk át a hídon, (Masírozunk.) 
mi patak felett vezet; (Masírozunk.) 
Vigyázz a szép természetre (Masírozunk.) 
ne dobd el a szemetet! (Megállunk, mindkét kezünkkel „nem”-et 
intünk.) 

MIT EMEL KI A VERS? 

A természet szeretetét, tiszteletét. Nem szennyezzük szeméttel a termé-
szetet.  

NÉHÁNY TOVÁBBI SEGÍTSÉG A TÉMÁVAL KAPCSOLATOSAN 

• Nemzeti parkok által meghirdetett, önkéntes szemétszedés. 
• www.hulladék-suli.hu (A kisebbek számára is hasznos infor-

mációkat tartalmaz a honlap.) 
• Mandl Péter: Sári és Nemszemétke 
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4. Villany lekapcsolása (energiatakarékosság) 

Ha játszottam már eleget, 
s a szobába már nem megyek, 
így teszek – ezt jól tudom: 
a villanyt lekapcsolom. 

A VERS ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MOZGÁS LEÍRÁSA 

Ha játszottam már eleget (Indiánszökdelés körbe-körbe.) 
s a szobába már nem megyek, (Indiánszökdelés körbe-körbe.) 
így teszek – ezt jól tudom: (Megállunk.) 
a villanyt lekapcsolom. (Úgy teszünk, mintha lekapcsolnánk a vil-
lanyt.) 

MIT EMEL KI A VERS? 

Energiatakarékosságot. Ne hagyjuk feleslegesen égni a villanyt, amikor 
már nincs rá szükség, kapcsoljuk le. 

NÉHÁNY TOVÁBBI SEGÍTSÉG A TÉMÁVAL KAPCSOLATOSAN 

• www.energiasuli.hu (A kisebbek számára is hasznos informá-
ciókat lehet találni.) 

• www.energiakaland.hu (E-on honlapja.) 


