Kedves Bagoly csoportosok!
Nagyon régen találkoztunk, pedig hiszem, hogy sokkal jobb lenne mindenkinek, ha az
óvodában lennénk. Sajnos erre még várnunk kell, de bízom benne, hogy gyorsan eltelnek a
napok és hamarosan újra találkozhatunk majd az óvodában. Viszont addig, amíg ez a lehetőség
megérkezik, addig is tartom az ígéretemet és küldök nektek olyan ötleteket, lehetőségeket,
amivel könnyebbé tudom tenni az otthon töltött időszakot.
Remélem már sikerült sokat tevékenykedni a szüleitekkel, most lehet folytatni és ügyeskedni.
Azt kérem legyetek nagyon szorgalmasak, türelmesek, jókedvűek és persze segítőek, hogy még
tartalmasabban és kellemes hangulatban teljenek az otthon töltött idő napjai.
Most pedig” énekeljünk” egy kicsit, hiszen annyira gyönyörű tavasz van:
https://www.youtube.com/watch?v=ogJbc_Mtl2I
Ismételjünk egy kicsit: mondjátok el, amit már tanulunk: Hónapmondóka:
Versike az ültetéshez: Földbe rejtett kis magom, hallgasd meg az óhajom,
Eressz mélyen gyökeret, nevelj ágat, levelet,
Növelj büszke koronát, mely enyhet adó árnyat ád.
Az évszakok is szépen követik egymást, hallgassátok erről a mesét:

https://www.youtube.com/watch?v=AkU83rJ0Ln8
Majd a dalt is: https://www.youtube.com/watch?v=DyWTv4O0qJs
Április lett, megérkeztek a fecskék is, nézzétek meg, hogyan építi a fészkét:
https://www.youtube.com/watch?v=guI3rSXbyxc

Tudjátok, közeleg a Föld Napja, azaz április 22-e.
Ezt a különleges napot már 41 éve ünneplik világszerte.

Január elöl, jár,
a nyomán
február.
Március
szántó-vető.
Április
nevettető.
Május szépen
zöldellő.
Június nevelő.
Július érlelő.
Augusztus
csépelő.
Szeptember
gyümölcshozó.
Október
borozó.
November
télelő.
December
pihenő

Magyarország 1990-ben csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, így most ezzel kapcsolatban
szeretnék nektek információkat, ajánlásokat és ötleteket adni.
” Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? „
A Föld napja mozgalom célja: a környezettudatos szemlélet formálása, a természet
szépségeinek megláttatása, a természet iránti tisztelet, a megóvás iránti érdeklődés
kibontakoztatása, és olyan szokások, viselkedésformák kialakítása, amelyek meghatározók a
természetes, és ember által létrehozott környezettel való harmonikus kapcsolat megőrzésében.

Környezetünk védelme, a természet megismertetése, megszerettetése mindig része volt óvodai
életünknek. Ma már világszerte egyre nagyobb hangsúlyt kap a levegő és a víz tisztaságáért, az
egészséges élettérért, a természet kincseiért való küzdelem.
Nevelés tudatosan - környezetvédelem játékosan. Részlet Pászti Amina "Glóbi kalandjai c.
mesekönyvéből, mely nyolc zöld mesét tartalmaz különböző környezetvédelmi témakörben
4-8 éves gyerekeknek.
Glóbi bemutatkozik: https://www.youtube.com/watch?v=kJrNl9xIgFg
Glóbi kalandjai: https://www.youtube.com/watch?v=0drM3tb5lUo

A témához kapcsolódó történeteket ajánlok még, hallgassátok figyelmesen azt, aki olvassa,

anyát vagy apát

Kerekerdő meséje (anya vagy apa előadásában)
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesebeli kerekerdő. Ennek az erdőnek a
közepén, egy hatalmas tölgyfa odvában lakott Berka, a bagoly. Mint a baglyok általában, ő is
alvással töltötte a nappalokat, éjszaka röpdösött. Minden reggel az erdei énekesmadarak dala
ringatta álomba.
Igen ám, de már napok óta nem tudta álomra hajtani a fejét, mert kismadarak éneke helyett
éktelen lárma verte fel a kerekerdő csendjét. Favágók járták az erdőt, és a fűrészeik hangja
egyre közelebbről hallatszott. Berka érezte, hogy nagy a baj Éppen azon törte a fejét, hogy mit
lehetne tenni, amikor ismerős hangokra lett figyelmes.
Régi barátai, Mimó és Csipek kirándultak éppen az erdőben, kiskutyájukkal, a mindig pajkos,
szeleburdi Ficakkal. Berka elmesélte barátainak, mi miatt nem tud aludni már napok óta.

Tanakodtak, tanakodtak, és szomorúan állapították meg, hogy ha nem tesznek sürgősen
valamit, hamarosan elfogy a kerekerdő összes fája. Miközben a három jó barát a megoldáson
törte a fejét, Ficak féktelen jókedvvel ugrándozott a kivágott fatörzseken, és egyáltalán nem
értette, hogy miért szomorkodnak a barátai.
Egyszer csak Csipeknek támadt egy ötlete: - Tudjátok mit?
- Ültessünk facsemetéket! És a nagy munkához hívhatunk segítséget is, hiszen arra valók a
barátok, hogy segítsenek a bajban! – tette hozzá Mimó.
- De mi lesz, ha a favágók a facsemetéket is kivágják? – aggodalmaskodott Berka.
- Ne félj, ők csak az arra megérett, korhadt, beteg fákat vágják ki. – nyugtatta meg Csipek.
Hívták hát segítségül a barátaikat, Kupacsot, Potykát és Cserkét, és munkához láttak. Gödröket
ástak, facsemetéket tettek bele, locsolgatták, és hamarosan akkora erdő kerekedett, hogy három
nap alatt sem tudták körüljárni. Itt a vége, fuss el véle, ha nem hiszed, járd te körbe!
Rajzolás / festés:
Most pedig rajzoljátok le a mese szereplőit, és azt is mi tetszett a legjobban, a mesében?

A Föld napja: április 22.

„Földünk nem játék! Ajándék!”

Gondolatébresztő: földünk békéje, a természet és
forrásainak pusztítása a tudatlanság, mohóság és a Föld élővilága iránti tiszteletlenségnek a
következménye, és ez a tiszteletlenség még a saját utódainkra a következő generációra is
kiterjed. Ha a környezeti rombolás a jelenlegi mértékben folytatódik, akkor egy
nagymértékben lepusztult Földet hagyunk örökségül.
Földünk saját óceánjai, tengerei, forrásai egyre szennyezettebbekké válnak. Földünk ritka
élőlényei, állatai, növényei, rovarjai és még a mikroorganizmusok közül is jó néhányat
egyáltalán nem fog ismerni a jövő nemzedéke, ez így nagyon elszomorító.
A környezettudatos szemléletformálást már egészen kicsi korban, óvodásként kell
elkezdeni, mert az a kisgyermek, aki környezetbarát közösségben „éli” óvodás éveit, és ha
szerencsés az iskolában is ezt a szemléletet viszi tovább, remélhetőleg az egész élete során
ezt fogja majd képviselni. .
Magam is fontosnak tartom és arra törekszem, hogy egyszerűen és játékosan tudatosítsam a
gyermekekben mindazt az értéket és szépséget, amit évmilliókon át a természet ránk hagyott,

és amit úgy hiszem, feladatunk megőrizni, védeni, amihez megvan a képességünk és a
felelősségünk is, így fontos, hogy cselekedjünk, mielőtt késő lenne.
Most pedig hallgassunk egy kis zenét, majd egy újabb történetet is ajánlok a figyelmetekbe.
https://www.youtube.com/watch?v=UzZAhRdtSuY

Mimóék és a Föld Napja
Mivel nekünk ez lesz az első alkalom és már jól tudjuk, hogy mi is sokat tehetünk a Földért,
alig várjuk, hogy a gyakorlatban is kipróbálhassuk a frissen szerzett tudást. Csipek először
ugyan félreértelmezte a „Föld Napja” kifejezést és egy marék földdel jelent meg az erdei
tisztásra szervezett gyűlésen, de elmagyaráztuk neki, hogy ez a nap a környezet védelméről, a
környezettudatos életmód terjesztéséről és a természet tiszteletéről szól. Kupacs szerint az
ünneplés legjobb módja egy fa elültetése, ezt lelkesen meg is szavaztuk. A fa típusával
kapcsolatban azonban még nem sikerült megegyezésre jutnunk. Potyka fűzfát szeretne a patak
partjára, hogy árnyékot vessen a kedvenc láblógató helyére, Berka egy szép magas nyárfát a
tisztás szélére, hogy minél hatékonyabban tanulmányozhassa a levegő minőségét, Kupacs egy
tölgyfát, hogy jusson makk minden mókusnak és vaddisznónak, Cserke pedig egy új
gyümölcsfát kertjébe (érthető okokból). Ficak nem szállt be a vitába, hanem azonnal elásott egy
csontot egy jövőbeli terebélyes és gazdagon termő csontfa reményében.
Megegyeztünk arról is, hogy a napot szemétszedéssel kezdjük az erdőben és a patak mentén,
Kupacs és Potyka vezényletével. Potyka ragaszkodik hozzá, hogy az általa „szemétszedő
bevetésnek” nevezett akcióhoz a csapatnak nevet is adjuk. 6 szavazat érkezett a „Kukatöltő
Akciócsoportra” és egy „Vau-Vau” feliratú cetli (feltehetőleg Ficak szavazata). Kupacs
felajánlotta, hogy mindenkinek saját, névre szóló szemeteszsákot hímez.
Berka egy tudományos értekezéssel készül „a Séta és a Biciklizés Pozitív Hatásai az Erdei
Madarakra” címmel. Megfigyelte, hogy bár a madarak sem sétálva, sem biciklivel nem
közlekednek, ha az emberek teszik ugyanezt, az nagyon jó hatással van az erdei madarak
egészségére. Izgatottan várjuk a beszámoló további érdekességeit, azt mondta, hogy a végén
elmagyarázza az „Ökológiai Tappancs nyom” jelentését is.
A napot Cserke kuckójában zárjuk, ahol elkészítünk egy saját Föld díszt, hogy mindig
emlékezzünk erre a jeles napra. Végül Cserke paradicsom és paprika készletéből főzünk valami
finomat
A legfontosabbat viszont nem felejtjük el: „Egyetlen nap nem elég!”. Bárcsak minden nap a
Föld Napja lehetne!
Üdvözletet küld Mindenkinek: Mimó, Csipek, Ficak, Kupacs, Potyka, Berka és Cserke
(készséggel válaszolnak mindenre, miközben az is kiderül, hogy mennyi mindent tehetünk a
mindennapokban Földünk védelmében)

A témával kapcsolatban további mesék itt: http://www.mimoescsipek.hu/mimo-es-csipek
De, nézzétek meg a kisfilmet, Lola mesél gyereknyelven a Földről és a környezetről.
https://www.youtube.com/watch?v=l-yrBIw9txg&list=PL8uI-xoZZ-L9LQSFngYuRBlSctd0bstZ

Kedves gyerekek, szülők!
Közös tevékenységekre, gyűjtőmunkára és beszélgetésre invitálom önöket: gyermekeikkel
keressenek olyan anyagokat – képeket, képeskönyveket, képeslapokat, újságokat, meséket,
filmeket, zenei anyagokat stb. –, amelyek a Föld napjához kapcsolódnak. Kellemes közös
időtöltést kívánok hozzá, majd várom a gyűjtőmunka eredményét az oviban.
Barkácsolás lehetősége:
Most pedig egy olyan ötletet ajánlok, amit könnyen, kevés eszközzel megvalósíthattok,
szüleitek segítsenek benne. Csak rajzoljátok meg a képet a papírdoboz közepére, de javaslom,
hogy Baglyot rajzoljatok, és az legyen az ajánlóban látott figura helyett. Ha készen vagytok,
szüleitekkel ragasszátok össze, és már csak pár gyöngy vagy golyó kell és indulhat is a játék.
https://www.youtube.com/watch?v=5OmKsCm1hMU&feature=emb_title

A Föld sorsa a mi kezünkben van, vigyázzunk rá, de ne csak a Föld napján!

A Föld napjához kapcsolódó történetek jó alapot adnak arra, hogy egy kicsit barkácsoljatok,
pl. újra hasznosítható ötletek csakis a baglyoknak, papírgurigákból. Nagyszerű alapanyag már
számtalanszor bebizonyította, hogy milyen sokoldalúan lehet felhasználni és újrahasznosítani.

„Baglyok”papírgurigából
Itt egy-két szuper ötlet, melyeket nagyon egyszerűen, minimális anyagszükséglettel
(papírgurigából) Ti magatok is könnyedén elkészíthettek szüleitekkel! Nincs más hátra, mint,
hogy gyűjtsétek a papírgurigákat, és valósítsátok meg kreatív elképzeléseiteket!

Vagy pl. szép tartó a ceruzáknak,
de egyéni ötletekkel is próbálkozhattok.

.

De, ha már sok guriga gyűlt össze: íme, az autóknak „pihenőhely” is készülhet,

PAPÍRGURIGA ÁLLATOK:

Hogy az egészségünk védelméről és a mozgásról se felejtkezzünk el, most egy zenés mozgást
ajánlok, természetesen mindennap, amíg jólesik akár többször is, a napi gyümölcsfogyasztás
előtt: pingvintánc: https://www.youtube.com/watch?v=o5A4SUl_bow
Hallgassátok sokat és csináljátok együtt a család tagjaival rendszeresen.

Kedves Szülők!
„ Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij” idézetével kívánok Önöknek is kitartást, sok türelmet és jó
egészséget! Viszont látásra!
"Különösen szeressétek a gyermekeket, mert vétek nélkül valók, mint az angyalok. A mi örömünkre
vannak a világon.”

Kedves Bagoly csoportos Gyerekek! Bízom benne, hogy hamarosan újra találkozunk,
addig is sokat gondolok rátok! Vigyázzatok magatokra!

Szeretettel: Kata néni
Budapest, 2020. április 9.

