Kedves Fülemüle csoport!

Nagyon hiányoztok az oviból, ami nagyon üres Nélkületek! De azért, hogy továbbra is egy
közösség maradjunk, és ne érezzük magunkat annyira messze egymástól, Edina nénivel
fogunk Nektek küldeni sok játékot, mesét, és még kísérletezni is fogunk!
Az első héten a víz világnapja fogja meghatározni tevékenységeinket, mivel vasárnap
ünnepeltük ezt a napot.

Szüleitekkel beszélgessetek arról, hogy mikor és mire szoktuk használni a vizet!
Egy aranyos mesét küldök Nektek, melynek „A vízesésnél” a címe. Két kedves állatról szól:
egy katicáról és egy méhecskéről. A dokumentum végén fogjátok megtalálni.
Ti voltatok már vízesésnél? Merre kirándultatok? Nézzétek meg anyáékkal a kirándulásról
készült képeiteket!
Küldök Nektek egy képet a Fátyol – vízesésről, mely az egyik legszebb vízesés
Magyarországnak. Remélem, Nektek is tetszik!

Teszek fel néhány vízzel kapcsolatos találóskérdést! Szerintem, mindegyiket ki fogjátok
találni!
1. Hol vizet önt, hol havat hint,
hol jeget szór fejedre,
és elszáll, pedig szárnya sincsen,
nyugatra, keletre.
(Felhő)
2. Mikor felkel, minden éled,
Életre kel a természet.
Mozdul növény, állat, ember,
Levegő, víz, felhő, tenger.
(Nap)
3. Csillag fent a fellegekben,
és vízzé válik tenyeredben.
(Hó)
4. Mindent lemos szappan nélkül,
tőle erdő, mező zöldül.
(Eső)
5. Finom legény vagyok,
tű fokán átbúvok,
de ha megharagszom,
tenger vizét megszalasztom,
fát tőből kicsavarok,
ugyan bizony mi vagyok?
(Szél)

6. Híd, de sosem építették,
hét színe van, egy sem festék.
Földből nyúlik mindkét vége,
mégis felvezet az égbe.
Senki nem szed rajta vámot,
széles útját mégsem járod,
mert a hídfőt nem találod.
(Szivárvány)
7. Hajót hordok hátamán, megtorpanok gátakon,
gépet hajtok, kereket, húgaim a fellegek.
Tiszta forrás az anyám, hömpölyög a vén Dunán,
partot mosva, fecsegve, sietek a tengerbe.
Aki utánam kutat, fúr a földbe mély kutat.
Harmat vagyok fűszálon, a követ is kivájom,
zubogok, ha forr az üst, tündöklök, mint az ezüst.
(Víz)
8. Lábat rajtam ne keress,
léptem mégis oly sebes,
éjjel - -nappal szaladok,
mégis ágyban maradok.
(Folyó)
9. Ágaskodik, feltornyosul,
alázuhan, majd elsimul.
Ha nem leszel úrrá rajta,
a képedet arcul csapja.
(Hullám)
10. Tengert, tavat, folyót szeret,
víz nélkül nem sokra mehet.
Szárazon nem bír megélni,
nem hall, és nem tud beszélni.
(Hal)

Játsszunk esőcsepp gyűjtő játékot! Krepp-papírból, vagy újságpapírból gyűrjetek kicsi
golyókat, ezek lesznek az esőcseppek. Szórjátok szét a szobában, mintha mindenhol esne az
eső, és ruhacsipesszel szedegessétek össze egy tálba! Biztos nagyon ügyesek lesztek!

Kísérletezzünk együtt! Keressetek 3 egyforma üveget, mindegyikbe engedjetek ugyanannyi
vizet. Egy filccel jelöljétek meg, meddig ér a víz! Az egyik üveg tetejére ne tegyetek semmit,
a másikra kössetek rá egy átlátszó nejlont, a harmadikra pedig egy papírt tegyetek.
Helyezzétek radiátor közelébe, és figyeljétek néhány napon keresztül, hogy melyik üvegben
mi történik a vízzel! Szerintetek melyikben lesz a legkevesebb víz?
Mondjuk el az egyik kedvenc mondókánkat! Természetesen mutogassátok is el, mert úgy lesz
nagyon vidám!
Gyülekeznek a felhők:
Esik az eső, dörög az ég,
kopog a jég, villámlik,
lecsap, kisüt a nap!
Énekeljük el és mutogassuk is az Egy üveg alma éneket!
Egy üveg alma, két üveg alma…
Kilenc üveg alma, tíz-tíz tiszta víz,
olyan, mint a folyóvíz.
Ismét mozogjunk egy kicsit! Játsszátok együtt testvéreitekkel, szüleitekkel a Föld, víz, levegő,
tűz játékot! Óvatosan szaladgáljatok a szobában, vagy ha lehet, akkor a lakásban, és ha pl.
anya azt mondja, hogy víz, akkor vagy fekve, vagy állva utánozzátok az úszást. Amikor anya
mondja, hogy föld, akkor szaladhattok tovább. Ha levegőt mond, akkor álljatok meg, és a
karotokkal repdessetek. A földnél megint szaladgálhattok. A tűznél pedig guggoljatok le, és
„melegítsétek a kezeteket a tűz fölött”. Izgalmas lesz a játék, ha különböző gyorsasággal
változtatja anya, hogy mikor mit csináljatok!
Két mesét szeretnék Nektek ajánlani. Mazsola és Tádé történetei közül választottam, mert
tudom, hogy nagyon szeretitek őket! A linkeket itt találjátok.
https://www.youtube.com/watch?v=Ro4YqgfBmso
https://www.youtube.com/watch?v=93N9RXpShTY
Vigyázzatok nagyon Magatokra!
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