Kedves Bagoly csoportos gyerekek! Kedves Szülők!

Versike: Szekér Zsuzsa: Föld napja (megtanulom)
Ma van a Föld napja, fogd meg a kezem,
Emeld jó magasra, én is ezt teszem.
Örüljünk a Földnek, ne gyötörjük agyon,
Szeressük, óvjuk, vigyázzunk rá nagyon.

Ígéretemet tartva, most újabb ötleteket ajánlok. Szeretném, ha a játék mellett, szüleitek
segítségével minden nap kicsit tevékenykednétek, hogy érdekes és okos információkkal
gazdagodjatok, és tovább ügyesedjetek. Legyetek továbbra is szorgalmasak, kitartóak és
türelmesek.
De, ne feledkezzetek meg a friss levegő és a mozgás fontosságáról sem! Javaslom, minden
nap, mielőtt a feladatoknak kezdenétek, hogy ezt a rövid zenés tornát csináljátok végig a
szüleitekkel néhányszor. Ha lehet, nyissatok ablakot és már kezdhetitek is tornát:
https://www.youtube.com/watch?v=DWAHGTBhbl8

Torna után pedig jöhet a vitaminpótlás, ötletes és kreatív tippeket ajánlok most,
természetesen gyümölcsökből. Lehet ügyeskedni.

Telnek s múlnak a napok és már egyre színesebb a világ! Tavasz van.
Hónapos dal: https://www.youtube.com/watch?v=em5gu9663Uc

„Hónapsoroló…”mondóka, ismételjétek el: január elől jár, a nyomán február
stb.április /nevettető, mondja a hónapsoroló.
Vajon miért nevettető? Gondolkozzatok és meséljétek el szüleiteknek.
Most hallgassátok meg mesét: a Nap és a szél versengése
https://www.youtube.com/watch?v=zytfJgjNmoQ

Most pedig készítsetek gyönyörű tavaszi képet (rajzoljatok vagy fessetek) és közben

hallgassátok Kányádi Sándor megzenésített versét is, majd tanuljátok is meg.
https://www.youtube.com/watch?v=VDmwQf5M8wU

Vers: Kányádi Sándor: Április hónapja
Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.
Köpenyegbe burkol,
ingujjra vetkőztet;
mutatja a tavaszt
hol nyárnak, hol ősznek.
Hiába próbálnád
kilesni a kedvét,
túljár az eszeden,
mire észrevennéd.
Búsnak teszi magát,
szeme könnyben ázik,
mindegyre lehunyja
sűrű szempilláit.
Aztán gondol egyet,
fülig fut a szája,
s ránevet a fényben
hunyorgó világra.

Kedves szülők és gyerekek!
Kapcsolódva még a Föld napjához, azt javaslom, folytassuk még az ismeretek
bővítését, kicsit ismételve és megerősítve a már eddig tanultakat.
„A környező világ iránti érdeklődésünk velünk születik. Születésünk pillanatától egy bonyolult
és elkápráztató világ felfedezői vagyunk.
Vannak emberek, akikben ez a szenvedély az idők múlásával, vagy az élet megpróbáltatásai
közepette kihűl, de vannak szerencsések, akiket életük végéig hevít."
Gerald Durell

Ez a FÖLD a tiéd is!

A hely, ahol élünk.
Készítsetek plakátot a Föld napja alkalmából.
A technikát ti válasszátok ki, lehet festés / rajz vagy akár mindkettő, a lényeg, hogy lássuk
azt, amit fontosnak gondoltok ezzel kapcsolatban.
A gyűjtőmunkából (képek, újságok stb.) is lehet dolgozni, vágás/ragasztással stb.

Kreatív öteletek hozzá:

-

Emlékezz rá!
„Vendég vagy a világban, és ez a világ, szép vendégfogadó.
Van napsugara, vize, pillangója, madara.
Van virágja, rengeteg sok.
Tanulj meg örvendeni nekik.
Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ szépségeiből csodálatosképpen megmaradt,
az emberiség minden pusztításai mellett is.
” Wass Albert”
Az otthon töltött időt, töltsétek kellemesen. A közös feladatok idejére ajánlom hallgatni:
Együtt itthon: https://www.youtube.com/watch?v=R75VSzrcQT8

Készítsetek rajzokat:
1. ilyen az én otthonom, itt
lakom,
2. sétálni voltam, ezt láttam,
3. együtt, itthon,

Földünk védelme,
a szelektív hulladékgyűjtés / újrahasznosítás kérdésköre.

Kedves Szülők most elsődlegesen Önökhöz szólok!
Kérem, beszélgessenek gyermekükkel: mi a hulladék, mit kezdhetünk vele?
A hulladék és szemét között mi a különbség?
Szemét: azok az anyagok, amelyek nem hasznosíthatók újra.
Hulladék: olyan külön, fajtánként gyűjtött, számunkra értéktelen anyag, amely, ha elkerül a
megfelelő helyre, újrahasznosítható.
Séta alkalmával figyeljenek meg egy gyűjtőszigetet, figyeljék meg, milyen az edények színe,
beszéljenek, arról melyik konténerbe mit lehet tenni? stb.

Cél, hogy a gyerekek megtanulják, hogy a környezet szennyezése ártalmas az
emberek, állatok és növények életére.
Hallgassátok meg: Alma együttes: zöldforgó dalát
https://www.youtube.com/watch?v=iQWb8HWAc9M
Fontos, hogy a gyerekek megismerjék a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeit, fontosságát
és gyakorolják azt helyesen otthon is. Ismerjék meg, mi készülhet a szelektíven gyűjtött
hulladékokból, kapjanak képet a hasznosítás lehetőségeiről is, szókincsük bővüljön az
ökológiai szakkifejezésekkel,(konténer, gyűjtőedény, hulladék, hulladékszelektálás,
komposzt, újra papír, újrafelhasználás, gyűjtősziget) stb.
A témához ajánlom:

Szeletív dal, ÉSSZEL SZELEKTÍVEN Fülemüle zenekar:
https://www.youtube.com/watch?v=M93S6SQ_zQQ
Szelektív kukásmese:
https://www.youtube.com/watch?v=MMkNui5qnK8

A felborult kukásautó:
https://www.youtube.com/watch?v=umkmU29iTw0

Járgányok: A kis kukásautó története:
https://www.youtube.com/watch?v=qf78LJ4XRSw
Mindent meghallgattál? Kérlek, rajzolj!
Rajzold le azt, ami számodra a legérdekesebb volt.
Rajzolás mellé: szevasz tavasz
https://www.youtube.com/watch?v=JcWtSoCjnPU

1.Figyeld meg a képet, nevezd meg, ha pedig ki tudjátok nyomtatni, karikázd be
azokat, amelyek nem tartoznak ehhez a környezethez, majd színezd ki a képet.

2.Mesélj, mit látsz a képen? Mondd el mi nem jó! Ha tudod, másold le a képet, majd
színezd ki. Húzd egy vonallal zsákba az eldobott szemetet! Rajzolj annyi virágot,
ahány fát látsz.

Zöldövezetek: erdők, mezők, rétek.
Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra,
ülj le melléje csöndesen, és figyelj.
Nagyon csöndes légy,
és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke hangját a surranó vízből.
Ha pedig jó füled van, és érted az erdő nyelvét,
akkor meghallhatod azokat a csodaszép meséket,
amiket a forrás, a csermely, a patak tündére elmond ilyenkor a fáknak.

Miért fontosak az erdők?
Fontos, hogy tudatosítsuk a gyermekekben, hogy az erdő, Földünk, és a rajta élő
emberek egyik nélkülözhetetlen életforrása. Ők az igazi klímamentők. Oxigén megkötő
képességüknél fogva rendkívül fontos szerepük van a Föld éghajlatának megőrzésében.
Segítenünk kell a természettudatos (környezetre figyelő-óvó) életszemlélet kialakulását,
fejlődését, hogy a gyermekek alkalmassá váljanak a saját élményű megtapasztalás útján, a
közvetlen és tágabb természeti környezetük felfedezésére, tiszteletére, annak megóvására.
Lehetőségeink: séta, kirándulások, madarak /fák, növények megfigyelése, beszélgetések,
gyűjtőmunkák, vizuális és egyéb tevékenységek stb.
Most erdei kirándulásra hívlak benneteket:
https://www.youtube.com/watch?v=RVsR8zq1efs
https://www.youtube.com/watch?v=SFxSv6YUCWA
Most gondold végig mit láttál, mi tetszett az „erdei kiránduláson”, rajzold le!
Tevékenység közben hallgathatod: Gryllus Vilmos - Füzesi Magda: Tavasz

https://www.youtube.com/watch?v=bivP7jnwvR8
Ne feledd!
A természet univerzális, remek alkotásai egyediek és megismételhetetlenek. Némelyikük
csoda, s mint ilyen, utánozhatatlan, pont ezért sebezhető és védelemre szorul.

Aggasztó az a tény, hogy szerte a világon – az emberiség közvetlen vagy közvetett
beavatkozása révén – évről évre, lassan, de biztosan komoly károk keletkeznek.
Épp ezért nagyon fontos, hogy gyerekeinknek átadjuk a tudásunkat, hitünket és az értelmes
cselekvés művészetét, a Föld Napja, Víz Világnapja, Madarak és Fák Napja, Állatok
Világnapja, stb. tekintetében. Ehhez kérem az Önök segítő támogatását is.

Kreatív ötlet: „kirándulás után” pedig készítsd el a saját fádat, (és amit még szeretnél)
Készíts otthon pufi festéket, anya vagy apa segítségével!
Nincs is másra szükség, csak: 3 evőkanál lisztre, 3 ek sóra, 1 tk sütőporra, 9 ek vízre.
Ezeket kevered össze és színezd tetszőleges festékkel. Ha kész a mestermű, 30 másodpercre
mikroba kell tenni és kész is, kezdheted a munkát.

Hallgassátok meg:
Mese: A bagoly, aki félt a sötétben
https://www.youtube.com/watch?v=bA3aKa2pg3A&list=PL_gnOajKPD7WzuMdeadVlFLTtsL
JJdM6H&index=32

Vers: Szabó Lőrincz: Tavasz
https://www.youtube.com/watch?v=jqLIy9Z4QXE
Erdő Ernő Bácsi meséi: miért zöldek a levelek?
https://www.youtube.com/watch?v=v0MSS1NXBgo
Erdő Ernő bácsi meséi:Mi történik tavasszal az erdőben
https://www.youtube.com/watch?v=tYVKq-Av5GE
Ne feledjétek!
„Aki szereti a szépet, az életet szereti.
Aki gyermekkorában meg tanult látni, az sok-sok év múlva, ha rosszkedvűen vagy
bánattal sújtottan jár az úton, meglátja a zöld fűben a sárga kankalin ragyogását, vagy
a fecske röptének eleganciáját. És máris szebbnek látja a világot!”
Hermann Alice

3 Karikázd be azokat a tárgyakat, melyekre szükséged lehet az erdei kirándulás
alkalmával, ha tudod, színezd ki és egészítsd ki a képet.

4.Így helyes – így helytelen! Színezd ki azt a képet, amelyiket helyesnek tartod.

Vers: Bírta Erzsébet: Ha nagy leszek (örömmel megtanulom)
Ha nagy leszek, erdész leszek,
védem a fát, s a réteket.
Védem a szép virágokat,
erdőszéli királyokat
Erdő, mező sok lakóját,
mókust, farkast, őzet, rókát.
Megvédem a hűs vizeket,
folyót, tavat, tengereket.
Bálnát, harcsát, gyors pisztrángot,
kecskebékát siklót, rákot.
Bevarrom az ózon lyukat,
Föld mélyébe fúrok kutat.
Vigyázok az anyaföldre,
Ha rám bízzák, nem megy tönkre.
Megszépül a földi élet, ami élő, téged éltet.
Ha így teszünk ” Igazi természetbarátok leszünk „
Rajzold le, milyennek képzeled magad természetbarátként?
A természet az, ami a legközelebb áll az emberhez, s megfelelő alapot teremt a fejlődéshez,
nevelésünk alapvető színtere, táptalaja. Naponta változó csodái, gazdagsága változatos
lehetőséget biztosít a játékhoz, munkához, a tanuláshoz.
Most pedig számoljunk egy kicsit:
Számolós dal:https://www.youtube.com/watch?v=kXQ8WR5zRnE
Játék: a számok és irányok
Az alábbi játék nagyon egyszerű, csak 1 db dobókocka kell hozzá és figyelem.

Bízom benne, hogy örömmel és lelkesen csináljátok a feladatokat és sikerül sok mindent
megcsinálnotok, meghallgatnotok. Így biztos, hogy még ügyesebbek és okosabbak lesztek.
Már biztosan nagyon hiányoznak a barátok és az óvodai élet. Én is szívesebben lennék
ott, de addig, amíg újra találkozhatunk, azt kérem legyetek nagyon szorgalmasok,
kitartóak. Jó munkát, sok játékot, mókát, kellemes pihenést és jó egészséget kívánok!
Sok puszit is küldök. Szeretettel és öleléssel: Kata néni.

Ha kérdésed lenne, vagy örömmel megosztanál velem bármit, itt megtalálsz:
szangria53@gmail.com
Kézimunka: „Hiányzó barátaim” (vágás /ragasztás/ színezés)

A sablont vágjátok ki, összehajtogatott papírra rajzoljátok át, többször is. majd vágd ki,
színezz és ragaszd össze.(piros=tilos, zöld=szabad vágni)

Készítette: Szőllősi Katalin-óvodapedagógus

Budapest, 2020. április 20.

