Kedves Szülők, kedves Gyerekek!

Ezen a héten játszunk a színekkel! Ti már ügyes középső csoportosok vagytok és ismeritek az
alapszíneket, sokan közületek a kevert színeket is.

1. JÁTÉK
Varázsoljunk temperával – festékkeverés
Válaszd ki a kék, piros, sárga festékeket és keverj össze 2-2 színt, lásd a CSODÁT!
Miközben ecseteddel összekevered a színeket, anya-apa elmondja neked a következő verset:
Tóthárpád Ferenc: A három paca
Kattints a linkre a vers megtalálásához! https://operencia.com/totharpad-ferenc-a-harom-paca/
Hallgass mesét youtube-on! MESE TV - Lázár Ervin: A kék meg a sárga (Rudolf Péter
előadásában). Kattints a linkre! https://www.youtube.com/watch?v=khQ9Zuck1y8

2. JÁTÉK
Fedőfestés! Válaszd ki a palettáról a 3 kedvenc színedet és fess be mind 3 színből 2 db rajzlapot.
Ügyelj a helyes ecsetfogásra, jusson eszedbe hogyan is gyakoroltuk: mártsd be az ecsetedet a
festékbe, a fölösleget húzd le a tál szélére, majd fess! Ha megszáradtak a lapok, anya-apa
vonalazza be 10x7-es lapokra és a te dolgod a vágás. Ügyelj a vonalakra!
Ha kész, jöhet a MÓKA!
Szórd szét a nappaliban a lapocskákat, vegyetek a kezetekbe 1-1 tálat. Megegyezés alapján a
kiválasztott színű kártyákat kezd el gyűjteni. RAJT!
A győztes az, aki legelőbb gyűjti össze az adott színű kártyákat. Természetesen számukat lehet
bővíteni a hét folyamán. Számold is meg hány db kártyát készítettél!

3. JÁTÉK

Ebéd után, ha megpihentél anya-apa elmesélheti neked Dankó Éva: A szivárvány színei c.
mesét
Kattints! http://meseles.hu/mese/danko-eva-a-szivarvany-szinei/
Egyél minden nap gyümölcsöt! Tudod, mint az oviban. Miért is fontos? Hallgassátok meg
Gryllus Vilmos: Színvilág c. dalát
Kattints a dal meghallgatásához! https://www.youtube.com/watch?v=gImBVodIPgE

4. JÁTÉK
Hallgassátok meg és énekeljétek együtt a youtube-on megtalálható Színes dal – Színekből épül
fel a világ dalocskát
Kattints a dal meghallgatásához!
https://www.youtube.com/watch?v=XHrtWqmFDKo&list=RDXHrtWqmFDKo&start_radio=
1

Színezd ki a madarakat és a virágokat a számoknak megfelelő színekkel!

5. JÁTÉK
Eljött egy újabb nap! Ideje a játékaitokat rendbe rakni! Mit is énekelünk az oviban ilyenkor?
Igen!
Dolgozni szaporán! Felmossuk a konyhát!
Aki lusta igazán, meghúzzuk a kontyát.
Hétpúpú zivatar, felássuk a kertet.
Ki dolgozni nem akar, gyümölcsöt se nyelhet.
Énekeljétek el anyának-apának és közben kezdjétek el válogatni szín szerint az építőkockákat,
legokat, babaruhákat.

Pihenésképpen válasszátok ki kedvenc színes ceruzátokat és rajzoljátok le óvodai jeleteket. De
szeretnénk látni! Ha meg szeretnétek mutatni, küldjétek el nekünk messengeren (Violetta
néninek és Katica néninek)

6. JÁTÉK
Hallgassatok meg Mentovics Éva: Ki csente el a színeket? c. mesét anya vagy apa előadásában.
Kattints a linkre! https://operencia.com/mentovics-eva-ki-csente-el-a-szineket/
Rajzoljatok virágos kertet, bokrokat, fákat! És hogy biztosan megérkezzen a tavasz, rajzolj még
pillangót, katicát (7 pettyeset).
Egy kis számolás! Számold meg hány pötty van a katicabogarakon és karikázd be a megfelelő
számot! Kérjétek szüleitek segítségét a számok felismerésében!

7. JÁTÉK

Ha odaért hozzátok a tavaszi szellő, énekeljétek el szüleiteknek a Bújj, bújj zöld ág kezdetű dalt
vagy játsszátok el az Lánc, lánc, eszterlánc… kezdetű dalos játékunkat.
Ha
elfelejtettétek
a
játék
leírást
itt
megtalálja
https://www.zsurjatekok.hu/talalati_lista/jatekok/jatekok/lanc_lanc_eszterlanc

anya-apa:

Éneklés után dobolj egyenletesen az asztalon a Kiskertemben az ürge… kezdetű mondókára.
Ha már ez nagyon ügyesen megy, próbáld meg ritmusra eltapsolni.

8. JÁTÉK
A hosszabb mese kedvelőknek ajánljuk: Valentyin Petrovics Katajev: Hétszínvirág c. meséjét
Kattints a meséért! http://www.varazsbetu.hu/letolt/hetszinvirag.pdf
Önállóan rajzolj hétszínvirágot. Ha elkészültél a rajzzal, akkor színes kartoncsíkokkal díszítsd
a szélét (vágj, ragassz). Az elkészült alkotás díszítheti szobátok falát.
Végezetül, ha jó az idő menjetek ki szüleitekkel a szabadba, fussatok egyet a zöld füvön,
nézzetek fel a kék égre is, szagoljátok meg a színes tavaszi virágokat.
Kérünk benneteket, hogy tartsatok távolságot egymástól, legalább 4 felnőtt kartávolságot.

Jövő héten újra várunk benneteket közös játékra, tevékenykedésre!

Ölelünk benneteket:
Violetta néni és Katica néni
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