Kékcinege csoport Április 20-24.
Kedves Szülők!
A következő projektet 5 napra osztottam.
Kérem, minden nap egyet nézegessenek meg! Köszönöm!

A Föld napja
Április 22.
1. nap: ŰRUTAZÁS

Az előző héten rengeteget „utaztunk”.
Mit szólnátok, ha most egy kicsit messzebbre mennénk?
Ahova most utazunk, az olyan messze van, hogy oda csak űrrakétával tudunk elérni.
Mindenki készítse el a maga űrhajóját!
KREATÍV FELADAT:

Amire szükséged lesz:
WC-papír-guriga
színes papír
olló
ragasztó

Nézd csak! Egyik ismerősöm ilyen űrhajót készített kartondobozból:
(Ha van otthon nagy dobozotok,
ti is megpróbálhatjátok elkészíteni!)

Ahhoz, hogy az űrrakétánk elinduljon, meg kell tanulnunk visszafelé számolni. Megpróbálod?

5, 4, 3, 2, 1, kilövés!
Máris száguldunk a világűrbe!
Körülöttünk a sötétség, csak a bolygók és a csillagok világítanak.
KREATÍV FELADAT: Készíts te is csillagtérképet!

Végy elő papírt, festéket.
A háttér legyen sötétkék, majd fesd meg a
bolygókat, csillagokat.

Tudtad, hogy a Föld, ahol élünk, az is egy bolygó? Így néz ki a világűrből:

Ha kicsit közelebbről, mondjuk egy repülőgép ablakából nézed, ezt látod:

TÖRD A FEJED!
Mit gondolsz? Mi az a kék, amit látsz?
Miért hívják a Földet „Kék bolygónak”?

(víz, tengerek, óceánok)

Ezen a képen más színt is láthatsz. Mi lehet ez?

Bizony, a szárazföld, a zöld területek.

Ha ki tudjátok nyomtatni ezt a színezőt, vedd elő a kék és a zöld ceruzádat, vagy
zsírkrétádat, és színezd ki a szárazföldet és a tengert.
Ha nincs nyomtató, le is rajzolhatjátok… akár egy lufira is.

Amíg színezel, bemutatom neked a barátomat, a kis herceget. Ő egy távoli bolygón él.
Koncz Zsuzsa énekel róla: (4:10)
https://www.youtube.com/watch?v=vS12vZhiQ5s

2. nap A BOLYGÓK és a NAP
A világűrben utazva, több bolygót is felfedezhetünk.
Hallgasd meg a bolygós dalt, és figyeld meg a bolygók neveit. Meg tudod jegyezni őket?
Bolygós dal (2:31)
https://www.youtube.com/watch?v=kx2wU9fVP0Y&t=17s

ismételd utánam:
MERKÚR, VÉNUSZ, FÖLD, MARS, JUPITER, SZATURNUSZ, URÁNUSZ, NEPTUNUSZ

Ha jól figyeltél, tudsz válaszolni ezekre a kérdésekre: (Ha mégsem, hallgasd meg még egyszer!)
- Melyik a legnagyobb bolygó? (Jupiter)
- Melyik a gyűrűs bolygó? (Szaturnusz)
- Melyikük a legfényesebb az égen? (Vénusz)
- Melyik bolygónak van 27 holdja? (Uránusz)
- A Földnek van Holdja? (van)
Milyen alakja van a Holdnak?
Rajzold le!

Nézd meg Caillou (ejtsd: Kájju) történetét!
Caillou a Holdon https://www.youtube.com/watch?v=Ir-sYjj5aNk (6:59)
Válaszolj!
- Mi körül keringenek a bolygók? (a Nap körül)
- Mi az a Nap?
A Nap a Naprendszer központi csillaga. A Földtől 150 millió km távolságra van.
Fénye több, mint 8 perc alatt ér a Földre. Szétsugárzott energiája elengedhetetlen az élőlények
számára. Biztosítja a fényt és a megfelelő hőmérsékletet.
A Földön azért van ilyen kellemes hőmérséklet, mert kellő távolságra vagyunk a Naptól.
Azokon a bolygókon, amik túl közel vannak hozzá, nagyon meleg van. Amik pedig túl távol vannak
tőle, nagyon fagyos a hőmérséklet.

Rajzold le a Napot és a bolygókat! Figyeld meg a színüket! Rendezd őket sorba!
__________________________________________________________________________
Egy híres költőnk így fogalmazta meg, hogy mi az a „Nap”:
VERS
PETŐFI SÁNDOR:

A NAP
Mi az a nap? mi az a nap?
Nem is nap az tulajdonkép.
Ugyan mi hát?... hát semmi más,
Mint egy nagy szappanbuborék.
Valami óriásfiú
Kifúja reggel keleten,
S szétpattan este nyúgaton.
És ez minden nap így megyen.
________________________________________________________________________________
Ezt a dalt már énekeltük együtt, az oviban. Emlékszel?
Gryllus Vilmos: Kel a Nap, kel a pék (2:23)
https://www.youtube.com/watch?v=LJVGXJW7q_Q
Milyen dalra emlékszel még, ami a Napról szól, és tanultuk az óvodában?
Zongorán így hangzik: https://www.youtube.com/watch?v=JysLnNLtA6I
Eszedbe jutott?
Süss fel, Nap! (1:24) https://www.youtube.com/watch?v=0Ac3tKl5LTg
_______________________________________________________________________
MESE
Nézd meg ezt az aranyos mesét a Napról! Itt egy kisgyerek mesél. Ugye, milyen ügyes?
A felhő és a Nap - gyerekmese gyermek mesélővel (5:33)
https://www.youtube.com/watch?v=xHEsfFLwRp0

- Te is ki tudsz találni egy mesét?

________________________________________________________________________________
Jöjjön egy kis MOZGÁS!

Tornázzunk a Napsugár Együttessel!

https://www.youtube.com/watchv=DWAHGTBhbl8&fbclid=IwAR3x_rv42QnyDK9LQvxX2B
JCQrgNNH-sxskwH5hHL-AaYAw3iOXl9M70LAY

Küldök a Szülőknek is egy gyönyörű verset a Napról, József Attilától:

NAPHIMNUSZ ( József Attila)
Szeress úgy, mint a Nap !
A Napsugár nem kérdezi,
Hogy mennyit ér a fénye
A Napsugár nem kérdezi,
Hogy mit kap majd cserébe
A Napsugár nem mérlegel,
Csak tündökölve árad.
Simogat és átölel,
de nem kér érte árat.
Szeress úgy mint a Nap, feltétel nélkül
Úgy, mint a Nap, ami szívedből épül.
Úgy mint a nap, fényből születve
Úgy, mint a Nap, áldást teremtve.
Minden ember fénysugár,
a mindenségnek része
Azt hiszi, hogy porszem,
pedig a mindennek egésze.
Minden ember fénysugár,
egy a végtelennel.
Minden ember fénysugár,
de ebben hinni nem mer.
Szeress úgy mint a Nap, feltétel nélkül
Úgy, mint a Nap, ami szívedből épül.
Úgy mint a nap, fényből születve
Úgy, mint a Nap, áldást teremtve.
Szeress áldást teremtve!

3. nap NAPPAL és ÉJSZAKA avagy FÉNY és SÖTÉTSÉG
MESE
A HOLD és a NAP MESÉJE
Hol volt, hol nem volt, történt egyszer, hogy a Nap megszólította a Holdat. Nem volt ez olyan nagy csoda, hiszen jó
ideje kerülgették egymást az égen. Beszédbe elegyedtek. Nap úrfi mesélt a Föl nappali arcáról: erdőkről, mezőkről,
gyerekek mosolyáról. Hold kisasszony pedig az éjszaka ezüst fényéből szőtt varázs-meséket, arról, milyen csodálatos
dolog mosolygó gyermekálmokat őrizni. Persze ezek a találkozások mindig rövidek voltak, alig néhány percig tartottak
naponta, hiszen utána mindegyiküknek folytatnia kellett a maga útját. mindketten vidámabban vándoroltak egy kicsit,
előre várva a másnap néhány boldog pillanatát, amit együtt tölthetnek el.
De ugyanakkor minden nappal egyre türelmetlenebbek is lettek, egyre rövidebbnek találték a boldog perceket. Törték
a fejüket, mit is lehetne tenni, de nem jutottak megoldásra. így mindketten elkeseredtek kicsit, a Nap mindig tovább
szunyókált reggelente, hagyta, hogy köd borítsa be a világot, és a Hold is felhőkkel takarózott esténként.
Aztán egy éjszakán álmodott Nap úrfi, megálmodta a megoldást. Boldogan ébredt, egykettőre lerúgta magáról
ködtakaróját és alig várta az esti találkozást. És eljött a pillanat: megkérte Hold kisasszony kezét. a Hold mosolyogva
hajtotta le fejét és suttogva mondott igent. Egy kicsiny csillag-könnycsepp gördült le kerek arcán, így született a
boldogság Esthajnal-csillaga, az éjszakai ég legfényesebb lakója.
Mindketten türelmetlenül várták a Nagy napot, amit két héttel későbbre tűztek ki. Bizony mosolyogva néztek a
pillanatra, amelytől kezdve kézen fogva vándorolnak az égen, együtt mindig, legyen bár nappal vagy éjszaka.
És eljött a pillanat. Mosolyogva közeledtek egymáshoz, kezüket nyújtva a másiknak. És Hold kisasszony átölelte Nap
úrfit. A mosoly eltűnt a gyermekek arcáról, a Föld minden lakója rémülten menekült vackába a nappal támadt sötétség
elől. a Hold elengedte a Napot. Lassan újra felderengett a fény, az élőlények előmerészkedtek rejtekükből.
De valami eltörött. A Hold csak sírt, egyre folytak csillag-könnycseppjei, szikrázó ezüstként hulltak az ég bársonyára.
Bizony sok idő és gyermekmosoly kellett, míg megnyugodott és újra beragyogta a földlakók álmát.
És azóta? Maradtak jó barátok. Minden nap találkoznak, és égi fényükkel mosolyt csalnak a másik szívébe.

KREATÍV FELADAT

Vegyél elő egy cipősdobozt. Oszd két részre. Egyik fele lesz a nappal, a másik az éjszaka.
Díszítsd ki rajzzal, festéssel, vágással, ragasztással, hajtogatással.
________________________________________________________________________________
Ezen a rajzfilmen megnézheted, hogyan vetélkedett örökké a
NAPPAL és az ÉJSZAKA (animációs) (6:02)
https://videa.hu/videok/film-animacio/nappal-es-ejszaka-pixar-g9GIytjXdMnMaVHo

Kérdés:
- Te mit szeretsz jobban? A nappalt vagy az éjszakát?
- Szoktál félni a sötétben?
Nézd meg, mi történt Caillouéknál, mikor áramszünet volt:
Caillou fél a sötétben https://www.youtube.com/watch?v=M_Jdd5JnTkM
(6:30-tól elég nézni 11.15-ig!)
JÁTÉK:
Képzeld el, hogy nálatok is áramszünet van! Csukd be a szemed (be is kötheted egy kendővel)!
Próbálj meg eltalálni a fürdőszobáig! Megtalálod a csapot? A szappant? A törülközőt?
Most menj el a bejárati ajtóig. Aztán a konyhába. Ülj le egy székre! Sikerült?
JÁTÉK:
TAKTILIS FEJLESZTÉS
Vágjatok ki egy dobozból a két kezednek két
lyukat, úgy hogy ne lásd, amit majd megfogsz.
Tegyetek az asztalra különböző tárgyakat:
kiskanalat, kendőt, kisállatokat, ceruzát… stb.
Próbáld meg csak tapintással kitalálni, hogy mit
fogtál meg!
(Ha nincs dobozod, úgy is csinálhatod, hogy egy
zsákba szeded össze a tárgyakat, és belenyúlsz,
anélkül, hogy megnéznéd, mit fogtál meg.)
JÁTÉK:
Kinyithatod a szemed!
Szedjetek össze különböző tárgyakat
és egy papírra rajzoljátok meg a
körvonalaikat.
Majd keverjétek össze őket.
Próbáld meg a körvonalak alapján
kitalálni, melyiket hova kell helyezni!

A FÉNNYEL ÉS AZ ÁRNYÉKKAL IS SOK MINDENT LEHET JÁTSZANI!
Lehet ÁRNYÉK-BÁBSZÍNHÁZAT:
http://mentasarkany.hu/2017/01/29/arnyjatek/

ÁRNYÉK-RAJZOLÁST:

Ha kint vagy a szabadban, és süt a Nap,
lesd meg a saját árnyékodat!
Próbáld ki: el tudsz futni előle?
Árnyék-követő játékot játszhattok nappal is.
Osszátok ki a szerepeket, ki lesz az ember és ki lesz az árnyék. Az árnyéknak folyton követnie kell
az embert!
UTÁNZÁS
Ha kíváncsi vagy, ki utánoz téged a legjobban, nézd
meg a tükörképedet!
Tükörkép-játékot játszhattok tükör nélkül is. Döntsétek
el, ki lesz az ember, ki a tükörkép. Álljatok egymással
szembe! Találj ki különböző mozdulatokat (ugorj egyet,
vakard meg az orrod, hajolj le, tedd csípőre a kezed…
stb.) és a másiknak minden mozdulatot utánozni kell!

MATEK: TÜKÖRKÉP
Húzzatok középen egy vonalat!
Rakjatok ki az egyik oldalra pálcikákból
különböző alakzatokat, majd szemben
alkossátok meg a tükörképét!
PÁROS EGYENSÚLY-PÁLYA
Készítsetek egy pályát, amin egymással szembe állva,
kézen fogva végig tudtok menni!

Ha már egymásra hangolódtatok, és tudtok együtt mozogni, itt a PÁROS TORNA!
Izgő-mozgó páros torna: (13:56) Anya – Gyerek

https://www.youtube.comwatchv=w7VBlcVxQPQ&fbclid=
IwAR0QIAcwF4fiYE_lbbPzgdOZXSGc_TbsaPFut8Md9NqeiFv-kiYHR3K7JBU
Mostanra már bizonyára jól elfáradtál.
A következő mesét elalvás előttre szántam.
Ha akarod, megnézheted, de anyát is megkérheted, hogy olvassa fel neked.
A bagoly, aki félt a sötétben
https://www.youtube.com/watch?v=bA3aKa2pg3A (9:07)
könyv letöltése :
https://pdf.sferatex.com/letoltes-olvas-a-bagoly-aki-felt-a-sotetben-pdf/

Mesélted otthon, hogy az oviban, a mese után még altatódalt is énekelünk?
Tanítsd meg Anyának! Itt a kottája:

Már csak az ALTATÓ-versünk van hátra…. Emlékszel rá?

VERS:
József Attila: Altató
Lehunyja kék szemét az ég,
lehunyja sok szemét a ház,
Dunna alatt alszik a rétaludj el szépen, kis Balázs.
Lábára lehajtja a fejét,
alszik a bogár, a darázs,
vele alszik a zümmögésaludj el szépen, kis Balázs.
A villamos is aluszik,
-s míg szendereg a robogásálmában csönget egy picitaludj el szépen, kis Balázs.
Alszik a széken a kabát,
szunnyadozik a szakadás,
máma már nem hasad továbbaludj el szépen, kis Balázs.
Szundít a labda, meg a síp,
az erdő, a kirándulás,
a jó cukor is aluszikaludj el szépen, kis Balázs.
A távolságot, mint üveg
golyót, megkapod, óriás
leszel, csak hunyd le kis szemedaludj el szépen, kis Balázs.
Tűzoltó leszel s katona!
Vadakat terelő juhász!
Látod, elalszik anyuka.Aludj el szépen, kis Balázs.

Szép álmokat! Holnap folytatjuk!

4. nap FÖLDÜNK csodálatos világa
Ma visszatérünk a Földre.
Ha az űrutazás során összebarátkoztál egy Marslakóval, hozd őt is magaddal, hogy megmutathasd
neki, milyen a mi világunk.
KREATÍV FELADAT
Készíts Marslakót WC-papír gurigából és színes papírból!

Ahogy közeledünk a Föld felé, már látszódnak a magasból is a természet gyönyörű alkotásai!
hegyek
dombok
erdők
rétek

Kérdés:
Tudod-e, hogy milyen évszak van?
Bizony, tavasz van. Az év leggyönyörűbb évszaka.
A fák rügyeznek, levelet hajtanak, a virágok bontogatják szirmaikat.

Ha tudsz tenni egy kis sétát a ház körül, vagy a kertben, figyeld meg, mit látsz!

Ha szerencsés vagy, és van kertetek, meséld el, mi mindent tudtatok ültetni!
Van ott fa? Virág? Fű? Bokor? Zöldségek? Milyen zöldségek?
Ha nincs kerted, énekeld velem ezt a dalt:
ÉN KIS KERTET KERTELTEM (0:51)
https://www.youtube.com/watch?v=lkrgKmftKdw

Emlékszel erre a mondókára? Még együtt tanultuk:
MONDÓKA:
Kis mag vagyok lent a földben,
Isten küld rám esőt bőven.
Lassan-lassan felnövekszem,
Nézd, milyen szép virág lettem!
Loláéknak paradicsomkertészetük van:
LOLA MESÉI: PARADICSOMKERTÉSZET
https://www.youtube.com/watch?v=1pN8o3fXlwc (8:41)
Caillou pedig fát ültet:
Caillou fája https://www.youtube.com/watch?v=DHyW-hBbz7o (7:13)

KÉSZÍTS TÁRSASJÁTÉKOT!

Mi szükséges hozzá?
Műszaki lap, színes ceruza, műanyag kupakok, dobókocka (ha nincs, színes papírokat színnel lefelé
fordítva húzhatunk)
A fa lombkoronájába a műanyag kupakokat körberajzoljuk. Ezzel el is készítettük a játékunk
alaplapját. Annyi alaplapot készítünk, ahány játékos fog játszani, a végén az lesz a győztes, aki a
leghamarabb kirakta a köröket a lombon.
Ezt a játékot is többféleképpen lehet játszani:
Ahányat dob, annyi kupakot rak fel.
Szín-dobókockával: olyan színt rak, amilyet dobott
Szám + szín kombinációja: annyit rak fel abból a színből, amit dobott, ahányas szám szerepel
A kiscsoportos gyerekek inkább színes dobókockával dobjanak, és nevezzék meg a színeket.
________________________________________________________________________________
KREATÍV Tavaszi fák alkotása különböző technikákkal
(gyűrt papír ragasztása, ujjlenyomat, pet palack lenyomat, tépés… stb.)

Mára ennyi!

5. nap FÖLDÜNK VÉDELMÉBEN
Ahhoz, hogy ilyen gyönyörű maradjon a Földünk, foglalkoznunk kell a környezetvédelemmel.
Fontos, hogy óvjuk a természetet, vigyázzunk a Föld kincseire. A fákra, az erdőkre, a virágokra, a
madarakra, a vizekre, a levegő tisztaságára… Mit gondolsz, Te hogyan tudod segíteni a Földet?
Gyűjts ötleteket Lolától!
MESE
LOLA: KUKASZIGET és PALACKPULCSI (7:44)
https://www.youtube.com/watch?v=l-yrBIw9txg
Tudod, mi az a SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS?

Amikor a különböző fajta szemetet
külön kukákba gyűjtik.
Külön a
- MŰANYAGOT
- PAPÍRT
- ÜVEGET
- RUHÁT
FELADAT:
Készítsd el a saját szelektív gyűjtődet!
Válogass bele tárgyakat, anyaguk szerint
elkülönítve!

Amíg válogatsz, hallgasd meg ezt a jópofa szelektív dalt a Fülemüle Zenekartól:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=M93S6SQ_zQQ (2:39)
S végül jutalomként, egy vers-fagyi:
GYÁRFÁS ENDRE:
FÖLDFAGYI, HOLDLÁNGOS
Hogyha a földgömb
fagylalt volna,
a nap melegétől
elolvadna.
De hol is akad
akkora tölcsér,
melyben a földgömb-fagyi elfér?

Hogyha a telihold
lángos lenne,
körbeharapnám
reggel-este.
De hol találnék
akkora fogra,
amelyik bele nem
törik a holdba?
Készítette: Jandóné V. Veronika, 2020. 04. 17.

