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Kedves Gyerekek!
E heti témánk: a KÖZLEKEDÉS.
Sajnos mostanában nemigen tudunk sehova menni, de
KÉPZELETBEN több helyet is bejárunk!
Emlékszel erre a dalunkra?
„Sétáljunk csak, sétáljunk csak / Ugráljunk, ugráljunk /
Fussunk erre-arra / Most álljunk! Most álljunk!”
A „János bácsi” (Brother John) dallamára énekeltük. - El tudod énekelni Anyának?
Ezen a felvételen angolul éneklik a gyerekek:
https://www.youtube.com/watch?v=pKqnSRDzkgw
Így hangzik angolul: „Walking, walking, walking, walking / Hop-hop-hop, hop-hop-hop, /
Running, running, running, running, running, running / Now let’s stop!”
Vedd elő a bőröndödet vagy a hátizsákodat! Csomagolunk!
Tegyél be néhány kisautót, 5 kis plüssállatot, egy A/4-es lapot,
egy ceruzát, egy távcsövet…
KREATÍV FELADAT!
Ha nincs még távcsöved, készíts egyet gurigából!

Ha elkészült, csukd be a szemed!

Utazunk!

Kérdés: Ha most elutazhatnál, hol lennél a legszívesebben?
Írd le ezt a helyet!
A szabadban vagy? Egy zárt lakásban? Egy középületben? Netán az oviban?
Ki és mi vesz körül? Vannak veled mások is? Miért ide akartál jönni? Mit csinálsz itt?
Hogy jutottál ide? Gyalog? Repülővel? Hajóval?

Feladat: Sorolj fel minden járművet, amit csak ismersz!

Ha most nem jut több eszedbe, hallgasd meg a Kiskalász Zenekartól Bartos Erika:
Forgalom című versét. Figyelj, milyen járművekről énekelnek benne?
ZENEHALLGATÁS (3:33)
https://www.youtube.com/watch?v=j8NwmVUpDLU
AUDITÍV HALLÁSFEJLESZTÉS
Találtam egy videót, amiben járművek hangjait hallhatod.
Próbáld meg úgy kitalálni őket, hogy nem nézed, csak a hangokat hallgatod.
Hányat tudsz kitalálni?
https://www.youtube.com/watch?v=QCd4SpaI5GM (5:50)
Vegyél elő egy papírlapot és oszd el három részre hajtogatással,
vagy vízszintes vonalak meghúzásával. Kérd felnőtt segítségét!
A középső rész lesz az Út. Fölötte az Ég és a Levegő, alatta a Víz.

Most mondd el úgy a járműveket, hogy közben mutass rá: HOL MEGY?
Földön? Vízen? Levegőben?
JÁTSSZUNK! - (MOZGÁS)

Ismered a Tűz / Víz / Repülőt?

Tempósan körbejárunk a szobában. Ha egyikőtök elkiáltja magát:
TŰZ! - le kell guggolni
VÍZ! - fel kell állni egy székre
REPÜLŐ! - hasra kell feküdni
Próbáljátok ki! Ki az ügyesebb?
Találós kérdés!
Van egy olyan közlekedési eszköz, ami megy a földön és a föld alatt is.
Kitalálod, mi az? Elárulom, hogy sínen közlekedik!
(metró)

Nézd meg ezt a kis vonatos mesét!

https://www.youtube.com/watch?v=QBV_kHJYuHo (10:08)
Ha van otthon vonatsíned, építs te is sínpályát!
Ha nincs, ne keseredj el!
Nem olyan nehéz síneket rajzolni!
Vegyél elő papírt és húzz egyenes vonalakat,
majd két hosszú vonallal húzd át őket!
Kérd felnőtt segítségét!

Ha megnézted az előző filmet, abban hallhattad a vonat hangját!
Tudtad, hogy Te is tudod utánozni a kezeddel?
Nincs más dolgod, mint leülni az asztalhoz.
Szorítsd ökölbe a kezeid. Csapj így az asztalra, egyet jobb, egyet bal ököllel. (1-2...)
Aztán nyisd ki a kezeid és nyitott tenyérrel csapj az asztalra, jobbal és ballal. (...3-4)
Ezt a 4 mozdulatot ismételgesd egymás után.
Először lassan próbáld. Ha már jól megy, felgyorsulhatsz, amennyire csak tudsz!
Hallgasd meg Gryllus Vilmos dalát! (2:35)
„Sorompónál pirosak a lámpák...”
https://www.youtube.com/watch?v=1dWDAQMni8Q
Miért állnak a kocsik? Mi az a sorompó? Milyen színű a lámpa?
Vannak autóid? Sorakoztasd fel őket!

Ha nincsenek, az sem baj!
KREATÍV FELADAT:
Így tudsz autót készíteni WC-papír-gurigából:

Ha már van autód,
rajzolj neki útvonalakat
amin aztán végig kell haladnia!

Ha több autód is van és szeretnéd kipróbálni, hogy melyik
versenyeztetni őket!

a leggyorsabb, így tudod

Készíts néhány alagutat, majd próbáld ki, át tudod-e gurítani
alattuk az autóidat!

(Ezen a képen a gyerekek labdát gurítanak.Kipróbálhatod azzal is!)

Ahhoz, hogy az autók haladni tudjanak, szükségük lesz útra!
Tervezd meg, merre mehetnek! Van szigetelőszalagod?

Csinálhatsz nekik parkolót is!

TALÁLÓS KÉRDÉS!
Ugyanúgy hívják azt a kis tárgyat, ami a kádban eltorlaszolja a lefolyót, mint azt a
jelenséget, amikor az autók az utakon annyian vannak, hogy áll a közlekedés és nem tudnak
haladni! Mi ez a szó? (dugó)
Nézd és hallgasd meg ezt a jó kis zenés filmet! Bartos Erika: Dugó
https://www.youtube.com/watch?v=4u3bk8Vtzp4 (1:01) Kórus feldolgozás
Ha már így beragadtunk, egyet megtehetünk! Elrepülünk! :)
KREATÍV
Hajtogass papírrepülőt! (Kérd felnőtt segítségét!)

JÁTÉK és MOZGÁS
Célba dobás papírrepülővel
Hajtogass repülőt!
Vágj ki egy széthajtott újságpapírból különböző nagyságú köröket és
ragaszd fel az ajtófélfára!
Próbálj meg beletalálni!
A legkisebb kör ér legtöbbet.
Versenyezzetek, 10 dobásból ki dobja a legtöbbet!
Kérdés: Akinek nincs repülője, az mivel tud még elrepülni?
Tudod, mi az a léghajó? Olyan, mint egy hatalmas léggömb, aminek
az alján van egy nagy kosár. Abba be tudnak szállni az emberek, és a
léghajó elrepíti őket a felhők közé.
Hallgasd meg kiscsacsi történetét. Ő is repülni szeretett volna...

MESE
LÉGHAJÓ
Hogyan tudna a kiscsacsi
Mirr-Murr kalandjai (4:54)

repülni? (mese kép nélkül)
https://www.youtube.com/watch?v=nCoL5hbVWng

KÉZMŰVES MUNKA: Léghajó készítése papírból vagy léggömbből:

https://segedanyag.com/wp-content/uploads/2017/06/l%C3%A9ghaj%C3%B3k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se.pdf
Kérdés: A madarak mivel repülnek, tudod?
Úgy van, a szárnyaikkal!
Emlékszel a mondókánkra? Mondd el 4x egymás után.
„Repülnek a madarak, csattog a szárnyuk!”

Képzeld, ismerek valakit, aki a füleivel tud repülni!
Hallottál már ilyet??? Ő nem más, mint a kockásfülű nyúl. Ismered?
Te ugye tudod, hogy sosem szabad elbarangolnia egy óvodásnak egyedül?!
Nézd meg, hogyan segít a kockásfülű nyúl az eltévedt kisfiún!
A KOCKÁSFÜLŰ NYÚL – Kistöfi eltéved (beszéd nélkül)
https://www.youtube.com/watchv=cG3UqzEki4o&list=PL2BY7TOZTvuytUKFUiovUaIpGSoMtb
VVE&index=11&t=0s (6:45)
Tanítok neked egy új szót: LABIRINTUS – más néven útvesztő.
Ez egy olyan tekergős út, amiben nagyon könnyű eltévedni.
Csak a nyitott kapukon tudsz átmenni, a
falakon nem.
Te tudsz rajzolni labirintust?
Most építs egyetépítőkockákból vagy legóból!

Ha ez sikerült, építsetek otthon egy
akadálypályát!
Toljatok össze székeket, másszatok az asztal alatt,
ugorjatok le párnákra a kanapéról!

Ha elfáradtál, ülj le egy párnára!
Képzeld el, hogy a tengeren ringat a hajód.
Most ülj Anya ölébe és mondjátok el együtt ezt a mondókát:
„Megy a hajó a Dunán / Lemaradt a Kapitány / Kiabál, trombitál / De a hajó meg nem áll!”

Meg is nézheted, mások hogy ringatóznak:
Megy a hajó a Dunán… páros, ölben ülős mondóka
https://www.youtube.com/watch?v=mAXqZa0zEmo (1:18)

KÉZMŰVES MUNKA
PAPÍRHAJÓHAJTOGATÁS
Kérd felnőtt segítségét!
Ha elkészült, próbáljátok ki
a fürdőkádban!

Egy dologról nem beszéltünk még!
GONDOLKOZZ!
Kérdés: Mi az, ami segít a közlekedési szabályok betartásában?
Honnan tudják az autók, hogy mikor mehetnek? Hogy merre mehetnek? Hogy
kinek van elsőbbségük?
Így van! Segítenek a JELZŐLÁMPÁK és a KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁK!
Kérdések:
Milyen színei vannak a jelzőlámpának?
mit jelent?

Melyik

Kiknek szól a két színű lámpa?
Kiknek a három?
Mit jelent a lámpa oldalán a kis nyíl?
Most megmutatok néhány táblát. Ismered valamelyiket? Kérdezd meg Anyát, mit jelentenek?

szín

Hallgasd meg ezt a dalt a közlekedési táblákról a Buborék együttes előadásában!
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw (4:36)
Ez pedig egy nagyon jó kis film a közlekedésről:
Közlekedés – Nándi mese (alapok: stop tábla, zebra, jelzőlámpa, parkoló)
https://www.youtube.com/watch?v=MywPRL05kx8 (3:57)
Amikor én ovis voltam, nekem ez volt a kedvencem:
Stop! Közlekedj okosan!

1. rész – gyalogos közlekedés

https://www.youtube.com/watch?v=qeM5CI8fKoY&t=141s (4:28)
Tudtad, hogy régen nem voltak autók?
Akkor vajon mivel közlekedtek? Gyalog?
Képzeljétek, egy időben lovon vagy
Te ültél már lovon?

lovaskocsin utaztak az emberek.

Most lovacskázzatok Anyával!
Ülj bele az ölébe és mondjátok együtt:
„Így lovagolnak a hölgyek, a hölgyek / A huszárok így ügetnek / A parasztok így döcögnek…”

Meg is nézhetitek, mások hogy csinálják: Mondókázás párosan
https://www.youtube.com/watch?v=EblG7_buXzc (0:37)
Szerencsére már feltalálták a kereket, így nem kell lovon döcögnünk! Tekerhetünk BICIKLIN!
Biciklizzetek Anyával! Mondókázás párosan - Biciklire szálltam
https://www.youtube.com/watch?v=nBPqShOy8PY (1:18)
Hallgasd meg, Gryllus Vilmos hogy biciklizik!
https://www.youtube.com/watch?v=KH7KTUb0aoY (1:08)
Közben járd körbe a szobát, tekerd a karodat, és figyelj, hol lassul és hol gyorsul a zene!
Amikor lassul, lassabban, amikor gyorsul, te is gyorsabban mozogj! Tetszik a dal?
Milyen szerencse, hogy a kezünkkel és a lábunkkal is tudunk tekerni!
Mikor a lábaddal tekersz, feküdj hanyatt, támaszkodj meg a könyököddel, behúzott
térddel emeld föl a lábad, és most tekerj!

Közben mondogathatod a mondókázós tornát: „Biciklizik az egér, keze-lába földet ér!”
Ha elfáradtál, hallgasd meg az Alma Együttes Biciklis dalát. Végig tudod tekerni?
ALMA Együttes:
https://www.youtube.com/watch?v=1HXbjoac6RE (2:36) (vidám, gyors tekerés)
Nagyon sokat dolgoztál!
Ha végére értél a feladatoknak, biztos, hogy elfáradtál!
Engedd meg, hogy gratuláljak neked és átnyújtsam a JOGOSÍTVÁNYOD:
Remélem, sok örömödet lelted az otthoni és a képzeletbeli közlekedésben!

Szeretettel gondol Rád:
Vera néni

utóirat: Ne felejts el képeket küldeni a munkáidról és híreket magadról! Nagyon várom!
cskekcinke@gmail.com
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