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1. hét 


Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Miket látsz a borítón? 
Meg tudod nevezni 
mindegyik rajzot? 
Melyiknek milyen az íze? 


Nyisd ki a borítót és 
nézzétek meg a képeket 
az előzéken! 


- Miket tudsz 
megnevezni? Melyik 
zöldség? Melyik 
gyümölcs? 


- Beszéljétek meg azt is, 
hogy mit jelent az 
“Újrahasznosított 
papírra nyomva”! 

Olvassátok el a mese 
első 2 oldalát, vegyétek 
elő hozzá a fog 
szókártyát. 


- Számold meg, 
hányszor fordul elő 
ezen a két oldalon a 
fog szó! 


- Tudsz mondani más 
szót is, ami fog-gal 
kezdődik? Mint pl. 
fogkefe, fogorvos. 
Ezeket összetett 
szavaknak hívjuk. 


- Neked milyen 
élményed volt már a 
fogorvosnál? 

Folytassátok a mesét a 
4-6. oldalon a fog és a 
paradicsom 
szókártyákkal! 


Neked melyik a kedvenc 
paradicsomos ételed? 

Ha van otthon 
paradicsom, kóstoljátok 
meg! Milyen az íze? Igaz, 
hogy édes? Igaz, nem 
úgy édes, mint egy 
szelet torta, de a 
szendvics tetején mégis 
édeskés, nem? 


- Milyen a színe? Milyen 
a formája? 


- Milyen ételekben van 
paradicsom? 

Folytassátok a mesét a 
7-8. oldalon, vedd elő 
hozzá az uborka és a 
zöldség szókártyákat!


Van otthon uborka? Ha 
igen, kóstold meg 
nyersen és savanyítva is. 
Melyik finomabb? 
Kóstold meg őket a 
szendvicseden is! 


Készítsetek Tzatzikit a 
45. oldalon leírt recept 
alapján. Magában 
szereted, vagy 
kenyéren?  

Folytassátok a mesét a 
9-11. oldalon! 


Vedd elő a paprika, 
hagyma és egészséges 
szókártyákat!  


Van otthon paprika? 
Kóstoljátok meg! Ha van 
sajtkrém, vagy humusz, 
mártogasd abba a 
csíkokra vágott paprikát. 
Megpróbálhatod 
szendvicsen is. 


Ha minden jól ment, 
harmadik napja eszel 
zöldégeket. 


Beszélgessetek arról, mit 
jelent az, hogy 
egészséges! 

Folytassátok tovább a 
mesét a 12-13. oldalon! 


Mit tudtok azért tenni, 
hogy egészségesek 
maradjatok?


- Mit kell ennetek? 

- Mennyit kell 

mozognotok? 

- Mennyit kell 

aludnotok? 

- Milyen más oldalai 

vannak még az 
egészségnek 
szerinted? 

Folytassátok a mesét a 
14-15. oldalon!


Miért az egész szóból 
származik az egészség 
kifejezés szerinted? 


Anya azt szeretné, ha 
Móna “okos, bátor, 
kedves és önálló” 
felnőtté cseperedne. 

Szerinted mit jelentenek 
ezek a szavak? 

- okos

- bátor 

- kedves

- önálló

Mit tehetsz azért, hogy 
belőled is okos, bátor, 
kedves, önálló felnőtt 
váljon? 
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Folytassátok a mesét a 
16-17. oldalon!


Beszélgessetek: 


- Neked milyen emlékeid 
vannak a fogorvosról? 


- Tudod mi a különbség 
a tejfog és a maradandó 
fog között? 


- Miért félt Móna a 
fogorvostól? 

Folytassátok a mesét a 
18-20. oldalon! 


Nálad már járt a 
fogtündér? Mikor? Mit 
hozott? Mit vitt el? 


Hogyan tudna Móna 
jobban vigyázni a 
fogacskáira? Fogalmazd 
meg neki a javaslatidat 
saját szavaiddal. 

Folytassátok a mesét a 
21-22. oldalon! Vedd elő 
az alma szókártyát is!


- Te mit szoktál 
reggelizni? 


- Beszéljáétek meg, 
hogy milyen lenne egy 
egészséges reggeli! 


- Találjatok ki 
magatoknak egy 
egészséges reggelit, 
szerezzétek be a 
hozzávalókat és 
holnap reggel 
készítsétek közösen 
el! 

Milyen volt a reggeli?

Rajzold le! 


Olvassátok el közösen a 
mesét a 23-25. oldalon! 

Vedd elő hozzá a 
zöldség és a gyümölcs 
szókártyákat! 


Találsz itt felsorolva 
olyat, ami ti is ettetek 
reggelire? 

Folytassátok a mesét a 
26-27. oldalon!


Emlékeszel Évára az Orr 
és fül meséből? 


Ismersz te is valakit, 
akinek mindenkihez van 
egy kedves szava? 


Kérdezd meg a 
barátodat, hogy ő mit 
eszik reggelire! 

Folytassátok a mesét a 
28-31. oldalon! 


A felsorolt ételek közül te 
melyiket szereted? 


Szoktatok salátát 
csinálni? Beszéljétek 
meg, mitől lesz finom a 
saláta és csináljatok 
közösen a családnak 
vacsorára egy finom 
salátát. 


Milyen zöldségek 
kerültek bele? 


Párosítsátok a 
zöldségeket a 
szókártyákkal! 

Folytassátok a mesét a 
32. oldalon! 


Fontos dologról van itt 
szó, beszéljétek meg, mit 
jelent az állattenyésztés 
és a növénytermesztés 
közötti különbség! 


Mit jelent az, hogy valaki 
vegetáriánus? Mit jelent 
az, hogy vegán? 


Természetesen 
gyermeked életkorának 
megfelelően 
beszélgessetek erről. 
Szóba jöhet, hogy 
vannak húsevő és 
növényevő állatok is. Mit 
esznek a mindenevők? 

- 

https://szokimondoka.hu/termek/testreszek-mesesorozat-orr-es-ful/
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Folytassátok a mesét a 
33-35. oldalon! 


Beszéljétek meg, mi a 
baj a tejtermeléssel! 


Anélkül, hogy 
ítélkeznétek magatok 
felett, gondoljátok át, 
hogy milyen szokásokat 
tudtok elhagyni, és 
milyen új szokásokat 
felvenni a klíma 
védelmének érdekében!


Folytassátok a mesét a 
36-38. oldalon!


Menjetek el ti is együtt a 
boltba és vásároljatok be 
a tegnap megbeszélt 
változások érdekében! 


Vedd elő az ananász és 
málna szókártyákat, 
játsszatok a 
szókártyákkal! 

Fejezzétek be a mesét a 
39-41. oldali utolsó 
részlettel! 


Vedd elő az alma, 
barack szókártyákat is, 
játsszatok a 
szókártyákkal! 


Szerinted mit köszönt 
meg a fogtündér 
Mónának? 

Olvassátok el Kiss Judit 
Ágnes versét a 42. 
oldalon! 


Tedd ki a vers mellé a 
szókártyákat! Tedd ki 
mellé azokat a 
gyümölcsöket, 
zöldségeket, amik 
szerepelnek a mesében! 

Melyiket mivel szereted 
enni? 

Alkosd meg a saját 
receptjeidet (ha 
önmagában nem 
szereted) az összes 
felsorolt gyümölcsre, 
zöldségre. 


Csináljátok meg a 43. 
oldali párosító játékot is!

Olvassatok a 
csíráztatásról, 
próbáljátok ki! Ha tetszik, 
építsétek be a 
mindennapi menübe! 


Szerezd be a 45. oldali 
Tzatziki recept 
hozzávalóit és 
készítsétek el közösen! 

Milyen?  
Mivel a legfinomabb? 

A 46. oldali leírás alapján 
készítsetek 
gyümölcssalátát! 


Nevezzétek meg az 
összes hozzávalóját, 
amihez van szókártya, 
tegye mellé gyermeked! 
Posztold a 
SzóKiMondóka: 
Foglalkozz velem! 
Klubtagok és 
felhasználók csoportjába 
az így készült képet! 


Gyermeked mondja el a 
mesét a 47. oldali kép 
alapján! 

Nézzétek meg a 48. 
oldali Szókártyás játékok 
felsorolásban, hogy 
minden játékot 
kipróbáltatok-e. Melyik a 
kedvenc játékotok? 


Tetszett a Napi 
foglalkozásterv?  
Akkor próbáld ki 
ingyenes kihívásunkat a 
Foglalkozz velem klub! 
oldalán és csatlakozz a 
Foglalkozz velem! 
klubhoz! 

https://www.facebook.com/groups/foglalkozzvelem
https://foglalkozzvelem.szokimondoka.hu/kihivas/
https://foglalkozzvelem.szokimondoka.hu

