Dinós hét

(március 30.-április 3. )

Kedves Szülők !
Ezen a héten dinoszauruszokkal fogunk játszani. Tapasztalataim szerint kicsik és nagyok,
lányok és fiúk kedvelt témája ez. A gyerekek nagyon sok hasznos ismerettel rendelkeznek
ezekről az őskorban élt lényekről; meséskönyvekből ,mesefilmekből ,gyerekeknek szóló
ismeretterjesztőkből. Az ajánlott tevékenységek anya-apa-gyerek-gyerekek közös együtt
játszását igénylik. Tetszőleges sorrendben is alkalmazhatóak az alábbi ajánlások, ez egy kis
megsegítés az otthoni együttléthez. Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek!
Kedves Gyerekek!
Sziasztok! Én, Edina néni küldöm nektek most a játékötleteket. Múlt héten Móni nénivel
hasznos dolgokat tudtatok meg a vízről ,az érdekes kísérletet is ügyesen figyelemmel
kísértétek. Képzeljétek, arra gondoltam, a héten dinókkal játszunk anyukátok ,apukátok,
segítségével .Tudtam, hogy örülni fogtok ,hiszen már többen is mondtátok ,hogy szeretitek a
dinoszauruszokat ,sőt dinós rajzot is mutattatok nekem az oviban, amit ti magatok alkottatok.
Érezzétek jól magatok, és akkor …..Indulhat a Játék!

Hétfő:
Anya, apa, gyerekek üljenek le a játszószőnyegre ,helyezkedjenek el kényelmesen,
párnákkal, pihe puha takaróval készítsenek kényelmes kuckót közösen, ahol elférnek
az együtt játszók. Nézegessenek képes könyvet, vagy az interneten dinós képeket.
A következő kérdésekkel célszerű indítani a beszélgetést a gyerekek felé:
-Beszélgessünk, mit is tudunk a dinókról? Mikor éltek? Mivel táplálkoztak? Tudjuk e a
nevüket? Melyik volt a növényevő, húsevő? Melyik a kedvenc dinód ?Miért ?Mondjuk
el mi is, melyik a kedvencünk.
Versenyezhetünk ,ki tudja kimondani a különféle dinoszauruszuk neveit. Meglátják a
gyerekek nyerik ezt a versenyt.
-Kérjük meg gyermekünket, hozza ide az összes
dinót,
ami csak van a
gyerekszobában.(Ha véletlenül nincs ,anyának ,apának a gyerekekkel együtt
készíthetnek papírból is) Ötletek: https://hu.pinterest.com/pin/513058582551224042/
-Számoljuk meg, mennyi dinót sikerült összegyűjteni a szőnyegen?
(A nagyoknak :Tudsz e annyit tapsolni, ahány dinót itt látsz?)
(Kisebbekkel elég megbeszélni a következőket)
-Melyik a legnagyobb? És melyik a legkisebb? Milyen színűekből van a legtöbb, a
legkevesebb?

Ezután ajánljuk fel gyermekünknek, építsünk a mi kis dinóinknak egy jó kis búvóhelyet,
barlangot, stb.(legóból, fakockából, papírdobozokból, építésre alkalmas eszközből,
ami nem balesetveszélyes, és amit anya, apa jónak lát.)

Kedd:
Kedves anya, és apa, ha az előző napi dinó barlangot ha nem hagytuk meg, újra
építjük, gazdagíthatjuk egyéni ötletekkel. Miután egy jót játszottunk, meséljük el a
következő mesét. A mese után, készíthetünk, papír, festék, fültisztító pálcika,
kartondoboz, ragasztó segítségével dinót .A mellékelt képek ötletadásként segítséget
nyújtanak.

A mese ebből a könyvből való:

Az én saját gyerkőceim nagyon szeretik, ezért is bátran ajánlom .
Gyerekek, a következő mesét fogadjátok nagy szeretettel….

(részlet: Berg Judit :Két kis dinó a zsírkrétakorban könyvéből)
Szia! A nevem Trikó és… Hé! Vigyázz, ne taposs rám! Itt vagyok a levél alatt. Szúrnak a
szarvaim, úgyhogy légy óvatos. Na, látsz már? Sejtettem. Nem kell rögtön kinevetni. Hallod,
hé? Nekem csöppet sem vicces, hogy ilyen pici vagyok. Ha megígéred, hogy nem csúfolsz,
inkább elmondom, hogy lettem ekkora. Amikor kibújtam a tojásból, még rendben volt
minden. Akkora lehettem, mint te. Ha leguggolsz, elképzelheted, mekkora kosárba férnél
bele. A tesóim és én pont akkora tojásokból keltünk ki. A papám és mamám viszont sokkal
nagyobbak a te szüleidnél. Nagyjából akkorák, mint egy mikrobusz. Nem együtt, külön-külön.
Ketten akkorák, mint két mikrobusz. Érted, ugye? Miután megszülettünk, legelni kezdtünk. A
papa és a mama mindenfelé terelt minket, mi pedig ettünk, hogy hamar nagyra nőjünk. Más
dolgunk se volt egész nap. Akkoriban elég nagy volt a nyugalom. Sehol egy város, repülőtér
vagy focipálya. Nem volt se vonat, se troli, se mikrobusz. A tévéről, moziról és csokiról nem
is beszélve. Mindenütt csak levelek, fák és dinók. Néha esett az eső, vagy kitört egy vulkán.
Nagy ügy. Egész nap jöttünk-mentünk, eszegettünk. Hát én megmondom neked, hogy a
zsírkréta korban, amikor születtem, egyáltalán nem volt jó a kaja. Nekem legalábbis nem
ízlett. Főleg az a sok páfrány. Brrr. A hideg is kirázott tőle. De a mama azt mondta, meg kell
enni, mert attól leszünk erősek. Én inkább csak turkáltam, hátha egyszer találok valami
finomat is. A mama sokat veszekedett velem, főleg, hogy a tesóm, Topi mindig beárult. Mit
csináljak? Nekem akkor sem ízlettek azok a vacak levelek. Aztán egy szép napon találtam
egy kis bokrot, tele bogyóval. Olyan illatos és színes volt, mint a gumicukor. Nyami! Végre
valami kedvemre való. Gyorsan befaltam az egészet, nehogy másnak is adnom kelljen. Topi
persze meglátta, futott is rögtön árulkodni. A papa meg szaladt, aggódva kérdezte, mit ettem.
Eszemben sem volt bevallani. Azt mondtam, csak egy rakás páfrányt. Nem nagyon hitt
nekem. Eddig még soha nem voltam hajlandó lenyelni azt a sok vacakságot.
Este a mama azt mondta, hogy olyan picinek lát. De a papa megnyugtatta, hogy ő például
egyáltalán nem is lát ebben a nagy sötétben. Én meg odabújtam a mamához, mert a piciket
mindig babusgatja. Babusgatott is. Jó volt. De reggelre minden megváltozott. Kinyitottam a
szemem és egész megrémültem. Az árulkodós Topi feküdt mellettem, pont kétszer akkora
volt, mint én. – Segítség, Topi felfúvódott az éjjel – kiabáltam. Erre mindenki felugrált. Ekkor
rémültem meg igazán. Mert a többiek is óriásira nőttek. Sejtettem én, hogy nem kell túlzásba
vinni a páfrányevést! Sajnos hamar kiderült, hogy mégsem velük van a baj. Papa odamérte
magát a nagy sziklához, aztán sorra megmérte a többieket is. Mindenki ugyanakkora maradt,
csak én mentem össze. Mama rögtön sopánkodott, hogy túl keveset eszem. De én egyből
tudtam, hogy csak a bogyók tehették ezt velem. A mama kedvéért ott helyben megettem egy
páfrányt. (Csak akkor köptem ki a maradékot, amikor nem látta.) De nem segített.
Se az evés, se az, hogy kiköptem. Onnantól kezdve egyre kisebb lettem. Napról napra
zsugorodtam, mígnem egész picurka lettem. Ez van.
Ha rám lépsz, tényleg megszúrlak!
(vége a fejezetnek)

Tetszett a mese? Kérjétek meg anyát,készítsetek ti is dinoszauruszokat. Néhány ötletet
ajánlok,remélem megtetszik valamelyik! Beszéljétek meg melyiket szeretnétek.

Szerda:
Jó reggelt Kedves Szülők!
Kőgyurma készítést tervezetem a mai napra. Ez nagyon hasonlít a só-liszt gyurmához,
könnyen elkészíthető. A gyerekek szeretik. Érdemes közösen össze gyurkálni a
hozzávalókat, és közben az alapanyagokat megnevezni, megillatolni az orrunkkal is.
Levegőn is szárad,1-2 nap, de sütőben is lehet gyorsítani ezt a folyamatot. Ami lehullik a
földre, seprűvel ,porszívóval könnyen eltakarítható. Örömteli játékot kívánok!
Sziasztok Gyereke!!Ti tudjátok hogyan kell dinó tojást készíteni? Vagy őskori köveket?
Tudom, hogy nagyon ügyesek vagytok! Szüleiteket kérjétek meg szépen, egy kicsit
segítsenek nektek.

Kőgyurma recept:
-2,5 lefőzött kávézacc

-2,5dl liszt
-1,2 dl só
-0,5 dl homok (homokozóból)
-kb.2 dl víz
Egy tálban össze kell keverni a szilárd hozzávalókat, majd adagolva keverjük a vizet.
Só-liszt típusú gyurmát kapunk ,ami tetszőlegesen formázható.

A fenti alapanyagokat össze gyúrjuk, a képen látható masszát kapjuk.
Készülhetnek a tojások. Ha apró figurákat rejtünk a belsejébe, száradás után tényleg olyan
lesz, mintha a dinók most bújtak volna ki a tojásból.

Csütörtök:
Amikor még tényleg éltek dinoszauruszok, nagyon gyakori volt a vulkánkitörés. Mi a vulkán?
Szeretnétek látni egy kis vulkán kitörést? Mindjárt gondoltam. Kérjétek szüleitek segítségét.
Vulkán kitörés: Befőttesüvegbe bele kell tenni 2-3 kanál szódabikarbónát, és ha van,
esetleg ételszínezéket. Önteni az üvegbe kb.1 dl ecetet, kisebb adagokban. Ekkor „kitör” a
vulkán. Ha maradt előző napról egy kis kőgyurma, érdemes bevonni a befőttesüveget, így
tényleg olyan lesz, mint egy igazi. Igen, igen, érdemes többször ismételni.

Péntek:
Szerintem a mai napra már mindenki igazi dinoszaurusz szakértővé vált. Nem csak a
kedvenc dinóitok nevét tudjátok már ,hanem azt is mivel táplálkoztak. Sőt, ősi kőzeteket, és
vulkán kitörést is tudtok „varázsolni”. Nagyon ügyes gyerekek vagytok mindannyian.
A mai napon rátok fér egy kis Dinó-torna! Jól látom ugye?

Ezen a napon jót fog tenni a gyerekeknek ha egy kicsit mozognak a lakásban.

1. Szobros
Kapcsoljon anya, vagy apa olyan zenét, amit az egész család szívesen hallgat.
Kérjük meg gyermekünket, amig a zene szól „dinó mozgással” táncoljanak. Ha elhallgat a zene
(felnőtt megállítja néhány másodpercre ) legyenek dinó szobrok.
Amig a gyerekek meg nem unják.
2. Következhet a „Dinó mondja” játék.
Ha már ketten- hárman vannak otthon, akkor is már jól játszható.
Egy valaki (eleinte és a kisebbeknél mindig felnőtt, a nagyobbak 3 játék után átvehetik a „fő
dinó” szerepét.)
parancsokat mond:pl.-Dinó mondja….. ugrájl páros lábon.
-Dinó mondja…..guggolj le…,feküdj hasra….fogd meg a bal
füled….stb.stb.
A többieknek végre kell hajtani az utasítást. Aki téveszt zálogot ad.
3. Lufizás
Ehhez legalább 1 db. felfújt lufi szükséges. A felfújt lufi végére madzagot kötünk.
Mutassuk meg a gyerekeknek, milyen jó érzés feldobni, és elkapni.
Dobhatjuk egymásnak is.
Kellemes otthoni időtöltést kívánok mindenkinek!
Edina
néni
Nyáriné Horváth Edina
óvodapedagógus
Bízom benne, élvezték a gyerekek a felkínált játékokat.
További szép napot, és kitartást kívánok mindenkinek:
Edina néni

Könyvajánló a témához:

