Kedves Bagoly csoportosok!
Remélem mindenki egészséges és már sok érdekes dolgot megcsináltatok a szüleitekkel
otthon. Bízom benne, hogy az ajánlott ötleteket sikerült kipróbálnotok, sokat szorgoskodtatok
és emlékezetes pillanatokat gyűjtöttetek az együtt töltött idők emlékére.
Szeretném, hogy amikor újra találkozunk, örömmel mesélnétek majd ezekről az élményekről
és kérem, hogy hozzatok majd néhány általatok készített munkát is abból, amit otthon
készítettetek, hogy lássam milyen ügyesek és szorgalmasok voltatok.
Ígértem, hogy küldök még ötleteket, hogy segítsem az otthoni idő tartalmasabb
eltöltését, így most ezeket szeretném veletek megosztani kicsi baglyok.
Telt és múlt az idő és szép lassan kitavaszodott. Hallgassátok meg ráhangolódásként az alábbi
linken a Tavaszi szél c. dalt: https://www.youtube.com/watch?v=BrFth-wZjRw
A közös éneklés, zenehallgatás mellett készítsetek tavaszi képeket. Próbáljatok ki többféle
technikát szabadon, (festés / rajzolás / formázás) de legyen benne pl a gólya. aki a többi
madárbarátjával már visszaérkezett hazánkba.
A „kikeleti kerek-berek, itt a gólya kelep-kelep, kelepel a berek felett, köszönti a kikeletet” c.
mondóka könnyen megtanulható, egyszerű mozgásokkal kiegészítve még élvezetesebb lehet.
Próbáljátok ki! Javaslom, keressetek tavaszi képeket könyvekben, újságokban és
beszélgessetek, meséljetek arról, amit láttok. Újságokból képeket kivágva, ragasztással
készítsetek tavaszi montázst is.

Kihasználva az internet lehetőségét nézzétek meg az alábbi kisfilmet, mely felgyorsítva
mutatja meg azt, hogyan kelnek életre a növények, bújnak elő a virágok. Ezt a valóságban
nem láthatjuk, így ez különösen érdekes és most van lehetőségünk ezt is megfigyelni.
https://www.youtube.com/watch?v=-PXbK1Af8Og
Ajánlom azt is, hogy tegyetek egy virtuális (képzeletbeli) sétát a természetben és hallgassátok
meg közben a kerti madaraink különleges „énekét”,
Dőljetek most le, csukjátok be a szemeteiteket és füleljetek! Vajon melyiket ismeritek fel?
https://www.youtube.com/watch?v=KGxuC4_vdDw
Ugye milyen érdekes volt? Érdemes több alkalommal is megnézni / meghallgatni, akár a délutáni
pihenés előtt is, hogy még szebbet álmodjatok, de akár altató zenének is kiváló lehet.

Szeretném kérni, hogy üljetek le és rajzoljatok vagy fessetek, képet arról, ami a
legjobban tetszett nektek a látott/ hallott kisfilmekből. Örömmel fogadom majd az elkészült
munkáitokat az oviban, ha újra találkozunk.
Tudom, hogy nagyon fontos a testmozgás is. Ismerve benneteket, tapasztaltam mennyire
szeretitek az aktív mozgást, a futást is. Ennek megvalósítására, ha lehetőségetek van rá és az
időjárás is lehetővé teszi, menjetek ki és mozogjatok, kocogjatok egy kicsit a friss levegőn.
Ha erre nem lenne lehetőség, most ajánlok néhány olyan feladatot is, amit akár a szobában
is meg tudtok csinálni, viszont nyitott ablak mellett még jobb! Nem kell kétségbe esni, mert
olyan ötletek ezek, melyek otthoni körülmények között könnyedén kivitelezhetőek.

Állatutánzó mozgásos gyakorlatok (akár hangutánzással is lehet) addig, amíg kedvetek van
hozzá.
Kutya – négykézláb mászás (keresztezett mozgás, mikor a jobb kar mozdul, a bal láb
mozduljon). Nehezítés: hátrafelé is végezzük el!

Gólya – járás magas térdemeléssel, karok nyújtva csőrként összeérintenek
(nagycsoportosoknál figyeljünk arra is, hogy ha a jobb lábával lép előre, akkor a bal karja
legyen felül kelepeléskor – ez kitűnően összehangolja az agyféltekéket). Nehezítés: mondjuk
közben sorban a hét napjait, vagy a hónapokat, esetleg számoljunk kettesével, vagy 10-től
visszafelé.
Veréb – páros lábon ugrálás. Közben énekelhetitek a dalt: Ugráljunk, mint a verebek, rajta,
gyerekek!
Tyúk – egyik sarok a másik láb ujjaihoz ér pontosan, ez a tyúklépés,. Szőnyeg szélén
lépdeljünk így – a láb egyik oldala a szőnyegen, másik oldala a padlón van (ez így térbeli
tájékozódást is fejleszt, valamint lúdtalp tornának is kiváló, és még érzékelésfejlesztő,
szenzomotoros gyakorlat is). Nehezítés: előre nézzünk, ne a lábunkat. Csukott szemmel is
mehet. Hátrafelé is elvégezhetitek.
Nyuszi ugrás – leguggolunk, combok összezárva, tenyerünket magunk elé tesszük, utána
ugrunk (mondhatjuk is segítségképpen: tenyér-láb, tenyér- láb).
Dal a nyuszi ugráshoz: Nyuszi ül a fűben, szépen szundikálva, Nyuszi, talán beteg vagy, hogy már
nem is ugorhatsz? Nyuszi hopp, nyuszi hopp, máris egyet elkapott!

A tavaszi időszak szépségei a virágok is. Igazán szemet gyönyörködtető, ahogyan virágba
borul a természet. Ehhez is adnék néhány ötletet, melyeket otthon meg tudtok csinálni.
Jó alkotást kívánok!
1. kézimunka 3D –s tulipános kép készítése, vágás, ragasztás. (4 db tulipánvirág forma,
összehajtjuk és összeragasztjuk őket, majd képet készítünk belőle, tetszés szerint kiegészítve)
kép lejjebb, piros tulipán,
2. festés villa segítségével,(lásd a2.képet lejjebb), készíts a kedved szerint tavaszi virágot.
Varázsoljatok és tevékenykedjetek kedvetek szerint, őrizzétek meg és majd hozzátok el az
oviba, amikor újra találkozhatunk, hogy én is gyönyörködhessek benne.
3. Formázás: pl. nyuszi, madárka, virágok, vagy ami épp eszetekbe jut. Tevékenység közben
a halk éneklés / zene hallgatása még élmény és hangulatosabbá telibbé teszi az időtöltést.

Ötperces, illatos, bögrés gyurma készítése:
Még főzni sem kell és olcsó!
Elkészítése kb. öt perc, de akkor már nagyon kényelmesen dolgoztunk. Az öt perc nemcsak a
munkát takarja, hanem magát a teljes folyamatot, mert azon melegében megkezdődhet vele
a játék.
Szép, színes, pasztellszínű gyurma a végeredmény, ami még illatos is, ugyanis a színezés nem
mással történik, mint üdítőital-porral, így lesz pl. áfonyás, epres, cseresznyés, mangós, kivis,
és még dinnyeillatú gyurmánk, ami puha, csodásan formázható és légiesen könnyed.
A mérce a szokásos 2,5 dl-es bögre!
Hozzávalók:
– 2 és szűk fél bögre fehér finomliszt
– 1 bögre só (finomított, de működik az asztali sóval is)
– 1 csomag üdítő-italpor (Bolero, 9 g-os)
– 1 bögreforró víz
– 1 evőkanál étolaj
– fél csomag sütőpor (6 g, 2 csapott teáskanál kb.)
Elkészítése:
1. Egy tálba beletesszük a forró vizet. Jó meleg legyen, de nem kell forrónak lennie. Én a
csapból engedem a meleg vizet hozzá.
2. Hozzáadjuk az étolajat, majd az italport, egyszer nagyjából átkeverjük.
3. Jöhet a sütőpor, a só, majd a liszt, végül az egészet turmixgéppel összekeverjük, majd
gombóccá formázzuk.
4. Indulhat is a játék egy-két perc várakozás után

1.

2.

4. A tavaszi időszak egyik ünnepe a Húsvét. Az ünnepi készülődéshez is ajánlanék néhány
ötletet, verseket, dalokat, mesét és egyéb aranyos tojás / nyuszi készítés lehetőséget.
Ajánlok néhány húsvéti locsoló versikék is megtanulásra:
1. Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások.

2. Húsvét másodnapján régi szokás szerint
Fogadják szívesen az öntözőlegényt.
Én a legénységhez igen kicsi vagyok,
De öntözőlegénynek mégis csak felcsapok.
Minden esztendőben ilyenkor itt vagyok
Ha a locsolásért piros tojást kapok.

Az alábbi képen pedig egyszerűen elkészíthető húsvéti tojások (papírból) készítése látható.
Készítsetek ti is hasonlókat és díszítsétek vele az otthonotokat, de készíthettek akár tojásfát is
belőle.

A tevékenységek közben hallgatható és énekelhető gyerekdalok:
https://www.youtube.com/watch?v=u_YMAB0Abd8
https://www.youtube.com/watch?v=3EaPM8doyoE

Meseajánlás erre az időszakra: 🐰🐰🐰 A három nyúl
https://www.youtube.com/watch?v=Kq_3uI6PhjQ

További aranyos húsvéti meséket hallgathattok az alábbi elérhetőségeken is:
https://www.youtube.com/watch?v=LugQAWwjDN4
https://www.youtube.com/watch?v=B92kp4aCC-I&list=PL6Gdfo8hzr1hR90IAjPQMEamLt1lF0gqQ

Ha szívesebben készítenétek nyuszikat, azokhoz is örömmelajánlok ötletet, melyeket egyéni
ötletek mentén használhattok fel pl. ablakba
ablakokba díszek

A következő sablon pedig egyszerű kézimunka (nyuszis-tojástartó) amit vágássalszínezéssel- ragasztással készíthettek el.

A húsvéti szünet idejére ajánlom még gyermekkorom kedvenc meséjének
meghallgatását az alábbi link segítségével:
https://www.youtube.com/watch?v=rVvY5_iHhzE
Most egy időre elbúcsúzom, viszont kívánok mindenkinek hangulatos, tevékeny időtöltést, a
jelen körülmények ellenére kellemes pihenést és Szép Húsvétot!
Szeretettel: Kata-néni
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