Kedves Zöldikés Szülők és Gyermekek!
Nagyon örültünk a sok szép rajznak, elkészült munkának, élménybeszámolónak.
Egy új hét kezdődik. Most a Föld napja (Április 22.) köré építjük tevékenységeinket.

Föld napja hét
(2020.04.20. – 2020.04.24.)

Munka jellegű tevékenység: A hét minden napjára adjatok nekik apróbb feladatokat, pl. terítsék meg az
asztalt, készítsék el a reggelijüket, segítsenek a gyümölcs felvágásában, válogassák ki a mosnivalókat,
majd közösen indítsátok el a mosógépet. Ügyesebbek a mosogatásban is részt vehetnek.
Mozgás:
https://www.youtube.com/watch?v=rFTnQj4Cd0s&fbclid=IwAR2VNwkTDeR_cVYPtircWnShfWALqyXh6PRru
oV1YQU_Zv_jkGniVVmFbiE
Vers: Birta Erzsébet: Ha nagy leszek
Ha nagy leszek, erdész leszek
védem a fát, s a réteket.
Védem a szép virágokat,
erdőszéli királyokat.

Bálnát, harcsát, gyors pisztrángot,
kecskebékát siklót, rákot.
Bevarrom az ózon lyukat,
Föld mélyébe fúrok kutat.

Erdő, mező sok lakóját,
mókust, farkast, őzet, rókát.
Megvédem a hűs vizeket,
folyót, tavat, tengereket.

Vigyázok az anyaföldre,
Ha rám bízzák, nem megy tönkre.
Megszépül a földi élet,
ami élő, téged éltet.

Készítsetek egy rajzot a versről. Milyen helyszínekről írt? Milyen állatok szerepeltek benne? Akinek
van kedve, megtanulhatja.
Mese: Ha meghallgattátok, megnéztétek a meséket, ültessetek közösen virágot.
 Albert mondja, a természet jobban tudja sorozatból: A fa nem csak egy fa (ismeretterjesztő mese
nagycsoportosoknak): https://www.youtube.com/watch?v=11poKyaDwaE


Caillou fája (középsősöknek): https://www.youtube.com/watch?v=DHyW-hBbz7o



Bori kirándul (középsősöknek): https://www.youtube.com/watch?v=pXHBh6GpQGw



Berta Kati: A föld meséje (mellékletben)

Külső világ tevékeny megismerése:
 A Föld napját 1970-ben tartották meg először. Magyarország 1990-ben csatlakozott a mozgalomhoz.
Célja, hogy felhívja a figyelmet a Föld veszélyeztetettsége iránt, a természet szépségének
megláttatása, a természet iránti tisztelet és védelmének kialakítása. Az óvodai nevelés is nagy
hangsúlyt fektet a környezetünk megóvására, a természet megismerésére, megszerettetésére.


Ti miben tudtok segíteni, hogy megóvjuk a földet? (virágok, fák ültetése, növények és az állatok
gondozása, nem szemetelünk, szemétet szelektíven gyűjtjük, nem pazaroljuk a vizet, gyalog vagy
biciklivel közlekedünk…)



Nézegessétek meg a mellékletben szereplő állatos térképet. Milyen állatokat ismertek fel? Vízben
vagy szárazföldön élnek? Kérdezzétek meg anyuékat, hogy melyik földrésznek mi lehet a neve. Hol
lehet Magyarország? Jártatok már külföldön (vagy melyik országról hallottatok már?) Keressétek meg
anyuékkal egy térképen.



Nézzétek meg a gyermekeknek készült szelektív hulladékgyűjtésről szóló kisfilmet:
https://www.youtube.com/watch?v=yYal409iGbY



Végül hallgassátok meg Tompeti és barátaitól a Föld napja című dalukat:
https://www.youtube.com/watch?v=UzZAhRdtSuY&fbclid=IwAR01J_EuqntIE55f8F7fHHWjNWWZMrq_0J3Z3
eo8lcIYl5OBD8VVkRpn89M

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka:
 Ha tudod, nyomtasd ki a mellékletből a fát, ha nem
rajzoljátok meg. Ezután színezzétek ki a kezet és a földet.
Végül krepp-papírból formáljatok golyókat és ragasszátok a
lombra. Akinek nincs krepp - papírja tépett papírt ragasszon.



Nyomtasd ki a mellékletből a földgömböt (ha nem tudod, kérd
meg anyuékat, hogy rajzolják meg). Utána színezd ki a
földgömböt és rajzold körbe a csoporttársaidat és óvó
nénijeidet, mintha kézfogással körbe állnánk a földet. Ne
feledkezzetek meg senkiről!

Iskolaelőkészítés:
 Cipőkötés gyakorlása
 Útkereső játék (mellékletben)
Aki nem tudja kinyomtatni, az papíron is elkészítheti akár formákkal,
saját rajzokkal. Aki saját rajzzal készíti, arra figyeljen, hogy a táblán
szereplő formákat a kártyákon is helyettesíteni kell! Az út kártyák
iránya lényeges, de azt is meg lehet rajzolni!
Játékszabály: Húzz egy kártyát. (itt a képen maci megy a
vakondhoz, farkas a nyuszihoz). Keresd ki a táblán a kihúzott
kártyán lévő állatokat, majd az útkártyákat tedd bele úgy, hogy mind
a két állat eljusson egyszerre a párjához. Tehát a maci eljusson a
vakondhoz és a farkas is a nyuszihoz. Minden kártyát meg tudsz
fejteni?



Egy újabb soduku-s feladat (persze nehezebb!) (mellékletben)



Két képkeresős
(mellékletben)

feladatot

küldök.

Ezeket

nagyon

szeretik!

Budapest, 2020. április 16.
Szvobodáné Ivancsics Mónika
Horváthné Katona Tímea

Melléklet: Berta Kati: A Föld meséje
Egyszer volt, hol nem volt, volt a Világűrben egy bolygó. Messziről úgy nézett ki, mint egy kék üveggolyó.
Irigykedve nézett rá a többi égitest, mert olyan gyönyörű volt.
A Nap nagyon - nagyon büszke volt rá, hiszen Õ melengette fényével minden nap reggeltől estig. Ápolta,
nevelgette, figyelte, hogyan fejlődik rajta az Élet…
Gyönyörű kékségét a Földet borító tengerek, folyók, tavak adták. Smaragdszínben zöldelltek az erdők,
mezők…, barnállottak a felszántott földek…, az állatok mozgalmassá tették.., az emberek pedig annyit
használtak belőle, amennyire életükhöz szükségük volt. Mikor a Nap beküldte fénysugarait a felhők alá
mélyen, azok vígan jelentették, hogy a Földön minden rendben! Színpompásan virítanak a virágok, a fák
termései éretten kínálják magukat, a vizek lakói vígan lubickolnak a kristálytiszta tengerekben, majmocskák
ugrándoznak a fákon, minden élőlény boldogan éli világát.
Egyszer aztán megváltozott minden!!!
Az Ember, aki nagyon régóta békességben élt a növényekkel, állatokkal, hirtelen önzővé vált. Kényelmesen,
bőségben akart élni, nem érdekelte, milyen hatása van új életének a Földre.
Ha fázott, kivágta a fákat, hogy azok tüzénél melegedjen, de nem ültetett helyettük másikat! Kihalászta a
vízből a halakat, mert éhes volt, de nem nevelt helyettük újakat. Leszakította az édes gyümölcsöket, de nem
ápolta a termést adó növényeket, hogy teremhessenek újra. Önzése egyre nőtt!
Nagy házakban akart élni. Szép ruhákban akart pompázni. Gyorsan el szeretett volna jutni bárhová a Földön.
Már nem volt elég a saját lába, járműveket talált ki magának. Nagy gyárakat épített, amiknek kéményéből
dőlt a füst a tiszta levegőbe. A nagy hajóiból mérgező olaj szivárgott a tengerbe, felelőtlenül szétszórta a sok
szemetet, levadászta az állatokat, és elfoglalta a helyüket.
A FÖLD SZENVEDETT!!!
A róla visszaverődő fényhírnökökkel a Naphoz kiáltott segítségért!
-

“Segíts! Az Ember észre sem veszi és elpusztít engem!!! Segíts kérlek, hogy megtisztulhassak, míg
nem késő!!”

A Nap nagyon féltette a Földet, és folyton keresett, kutatott, mert nem tudta, hogyan segíthetne rajta.
Egyszer az egyik fényhírnök izgatottan jelentette:
-

“Nap! Napocska! Találtam valakit, aki segíthetne a Földnek életben maradni! Igaz, KICSI…. az emberek
gyereknek hívják, de nagyon sok van belőle! Képzeld! A gyerekek szeretik a Földet! Meglocsolják a
virágokat, el ne hervadjanak. Télen a madárkáknak etetőt készítenek, éhen ne haljanak! Imádják az
állatokat, simogatják, mosdatják, etetik őket, játszanak velük. Nem dobálják szét a szemetet! Sokat
járnak az erdőbe, de nem tördelik az ágakat! Tudnak fára mászni, kedvesek, mosolygósok,
szorgalmasok és legszívesebben folyton vízben lubickolnának a halacskákkal. Õket kérd meg, hogy
segítsenek a Földnek megtisztulni, életben maradni!”

A Nap megértette az üzenetet és nem keresett tovább. Érezte, hogy a gyerekekre van szükség, és minden
erejével Õket kezdte tanítani: Színpompás virágokat szórt a lábuk elé, hogy a gyerekek megszokják a szép
színes növényeket maguk körül. Egész nyáron egészségesre sütötte kis testüket, hogy legyen erejük télire.
Titkos üzeneteket súgott a fülükbe, hogy lássák milyen gyönyörű a természet, amely szebbé teszi életüket
és védjék minden erejükkel, otthonukat, a Földet.
A Nap nem csalódott. A gyerekek megértették, milyen nagy feladat vár rájuk. Azóta szorgalmasan gyűjtik a
szemetet, az óvoda kertjébe növényeket ültetnek, magocskákat keltetnek, kis kezük munkáját figyelemmel
kísérik, minden saját termésüknek örülnek. Enni adnak az állatoknak, ha fészekből kiesett madárkát találnak,
segítenek visszatenni a helyére.
A Nap megnyugodott. Gyors fényhírnököt küldött a Földhöz, biztató üzenettel:
“Ne félj KINCSEM! Megmenekülsz! Elhasznált, szenvedő tested védi sok-sok gyermek! Okos felnőtté
cseperednek majd, és nem felejtik el mennyi szép élményt kaptak tőled, amikor még kicsik voltak. Ha majd
felnőttek lesznek, akkor sem fognak cserbenhagyni téged. Megtisztítanak, és megtanulnak úgy élni rajtad
csodaszép KÉK BOLYGÓ, hogy ne fájjon neked!”

Útkereső játék

