
1. osztály 
 

Nagykörű az én szűk hazám, 
Helyi terméket kínál! 
Helyi termék a kamrába 
Ez minden ember álma! 
Zöldség, gyümölcs, sok mozgás 
Kisgyereknek boldogság! 
Minden reggel almát eszem 
Ettől leszek egészséges! 
Kis kertemben zöldség terem 
Öntözgetem, nevelem, 
Boldogság ez énnekem! 
Örömteli ez a nap, 
Mozgás lesz a feladat! 
Lesz itt móka, nevetés, 
Tisztaság fél egészség! 
 
 

2. osztály 
 

Boldogság tölti el szívünket, 
Hogy a második osztály itt lehet! 
 
Mindegyikünk óvja a testét, 
Lásd, ebben segít a sok helyi termék. 
 
Maguk is ezt komolyan vegyék, 
Így majd az egészség! 
 
A sok zöldségnek, gyümölcsnek, no meg a töknek, 
Köszönhetjük ma a testi-lelki örömünket! 
 
Mivel a tisztaság fél egészség, a másik fele a mozgás, 
Úgy döntöttünk fő dolgunk lesz ma a lótás! 
 
Ezen szép októberi szombaton, 
Már mindenki előtt tiszta a fogalom: 



 
Mozogj és táplálkozz egészségesen, 
Így bízhatsz majd az élet szépségében!! 
 
 

3.a osztály 
 

Van itt sok helyi termék, 
Közöttük ott a finom zöldség. 
Nyersen megenni nem merészség, 
Ha drága kincsed az egészség. 
 
Ne feledkezz meg a tisztaságról, 
A napi rendszeres mozgásról! 
Így barátod lesz a boldogság 
A sok öröm és játékosság! 
 
 

3.b osztály 
 

Ép testben ép lélek! 
Tested, lelked egészséges 
Jelszavunk, ha megérted, 
Mozogj sokat reggel- este 
Vár a labda, s kint a rét. 
 
Lelked tárd ki, szép az élet, 
S öröm benne minden nap. 
Boldogság, ha együtt vagyunk, 
Jókat játszunk untalan. 
 
Zöldség- gyümölcs, zörgő dió 
Helyi termék, haj de jó. 
Kertben termett ékességek 
Kamra polcra ez való! 
 
 

 



4. osztály 
 

Nagykörűi – Befőzésen jártam 
Sok- sok helyi terméket találtam. 
 
Nálunk a faluban öröm és boldogság 
A kerti munkák és a betakarítás! 
 
Ahol rengeteg a zöldség 
Nem maradhat el az egészség! 
 
Testünk és lelkünk egészsége 
Szorosan összefügg egymással. 
Hogyan segíthetjük, testünk épségét? 
 
Sok- sok mozgással!!! 
 
 

5. osztály 
 

Ne légy lusta, 
Most kelj útra, 
S elkerül a betegség! 
 
Tiszta kézzel 
Egyél mindig, s tiéd 
Lesz az egészség! 
 
Zöldség, gyümölcs 
Helyi termék, 
A hasadba ez való! 
 
Öröm támad 
Víg lelkünkben, 
S boldogságunk egyre nő! 
 

 
 



6. osztály 
 

A fejünket egyre törjük 
A versünket hogyan is kezdjük. 
Van itt helyi termék temérdek, 
Ezt veszem s eszem amíg élek. 
Ha jól lakom, pocakom tele 
Szívem is nagy hálával telve. 
Sok finom zöldség, gyümölcs 
A pénzt ne sok gyógyszerre költsd! 
Az egészségem őrzöm éjjel- nappal, 
Felkelek s tornázom a kelő nappal. 
Sok mozgás, futás, gyúrás, 
Jobb, mintha az orvos kúrál. 
Nagykörűben nagy befőzés, nagy boldogság. 
Mosolygó, nevető szempárból van itt jó pár. 
Tisztaság kívül- belül, 
Örömünk az arcunkra hül. 
 
 

7. osztály 
 

1. vers 
Kertem dísze sok szép gyümölcs, 
Gondoztam is rendesen. 
 
Helyi termék e sok zöldség, 
Ránézni is boldogság! 
 
Öröm nekünk ez a munka, 
S nem marad el az egészség! 
 
2. vers 
 
Mi boldogan mentünk az egészségnapra, 
Öröm és vidámság, egy jó móka! 
 
Sok a gyerek, nagy a mozgás, 



Kezdődik a verseny mindjárt! 
 
Sok zöldséget eszek, ettől nagyon fitt leszek. 
Helyi termék a cseresznye, tömjed bele a bendődbe! 

 
 

8. osztály 
 
Gondolkodtál- e már azon, 
Miből fakad az egészség? 
Nem kell hozzá csak egy halom 
Gyümölcs, no meg sok zöldség. 
Lehet mindez helyi termék, 
Boldogság még nézni is. 
Reggel, este ilyet ennék, 
Én is, te is, meg mi is. 
 
Zöldségek és gyümölcsök kis angyalom. 
Mellé helyi termékek kis angyalom. 
Mindezeknek özöne egészségnek öröme kis angyalom. 
Egészség és boldogság kis angyalom. 
Jó esetben, párban jár kis angyalom. 
Tisztaság és sok mozgás, 
nem kell egyéb semmi más kis angyalom. 
 


