KEDVES FÜLEMÜLE CSOPORT!

Sziasztok Gyerekek !Bizonyára kellemesen teltek a Húsvéti ünnepek hiszen a Nyuszi
minden kisgyereket meglátogatott.
Bizony ,most már visszavonhatatlanul TAVASZ van!
A Húsvét utáni időszak is legyen izgalmas, játékokkal teli .Legyen benne sok örömötök!
Kellemes időtöltést kívánunk: Móni néni és Edina néni

Tavasztündér megérkezett!Már Nagyon
vártunk !
Gyerekek,képzeljétek a tavasztündér már kint repked a virágzó fák ,és illatozó
virágok között.Jópajtásai a katica,és zümmögő méhecskék,és pillangó.Örömükben
virágról virágra szálldosnak,táncolnak a melengető napsütésben.

Szénási Miklós: Tavasztündér
Kertünkön át fut egy út,
Sárga köves gyalogút.
Gyalogúton tündér szalad,
Ébreszti a madarakat.
Kertünkben egy diófa,
Ágaival mutatja:
Tavasztündér megérkezett,
Csókolgatja a rügyeket.

-Szeretnétek saját tavasztündért a szobátokba? Kérjétek meg anyát,segítsen
nektek.

-Miközben barkácsoltok, halgassátok meg ezt a kedves tavaszi dalt:
https://youtu.be/WgBmZXn5jW8
(Shodeinde Dorka;Tavasz van újra)

-Amire szükségetek lesz a tündérkéhez:papírtojástartó,olló,ragasztó,fehér,és
zöld papír,zsenília drót,gyöngy
- Ha elkészültetek,adjatok nevet a tündéreteknek,és írjátok meg nekünk,nagyon
kíváncsian várjuk !

-Gyerekek! Soroljátok fel az évszakokat! (Tavasz,Nyár,Ősz,Tél ) Nagyon ügyesek
vagytok!
-Beszéljétek meg szüleitekkel,mi jellemző a - Tavaszra,Nyárra,Őszre,Télre!

-Figyeljetek,találós kérdés következik,biztosan hamar kitaláljátok!
Amikor a világ éled,
kizöldülnek mezők, rétek.
Bimbó nyílik , rügy kipattan,
hancúroznak a szabadban.
Mi az?
(tavasz)

Ha van lehetőség otthon a tavaszi memóriajáték kinyomtatására ,nagyítás után érdemes
keményebb alap lapra ragasztani , vagy esetleg laminálni. Nagyon jó játék kerekedhet
belőle.

Memóriajáték

Gyerekek,képzeljétek,a Tavasztündér eszembe jutatta,hogy ilyenkor
tavasszal,április 22.-én a Föld világnapjára emlékezünk.
Ki hallott erről már közülletek?Mit jelenthet ez,gondolkozzatok!

Ha most az óvodában lennénk, arra kérnélek benneteket, vegyetek fel
zöld színű ruhát ez alkalomból. Persze ha van kedvetek, ezt most is
megtehetitek, anyukátokkal beszéljétek meg.
A következő mesét ha figyelmesen hallgatjátok és nézitek, még többet
megtudhattok a Földről.
Gyerekeknek: https://youtu.be/kJrNl9xIgFg
(Glóbi bemutatkozik ,a Föld bolygó mesél a gyerekeknek)

Ti is készíthettek Földbolygót, lufi ,zöld és kék tempera ,rajzlap
segítségével.

Nagyobbak mosolygó Föld készítésével is próbálkozhatnak.
Szülőknek a Föld világnapjáról
Az első Föld Napját, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezte 1970. április 22én. Ekkor 25 millió amerikai ember csatlakozott a kezdeményezéshez. Ez az összefogás
történelmi jelentőségő, hiszen ennek hatására az USA6ban szigorú törvények születtek a
levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió ember
tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre. Denis Hayes és barátai 19896ben
Kaliforniában létrehozták a Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot. Havonta küldenek
hírlevelet a világ minden országába, hogy a városi tömegfelvonulásoktól kezdve,
faültetésig a hulladékok újrahasznosításának megszervezéséig, falusi majálisokig sokféle
akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld napját a világ sok országában. Több mint 125
ország polgárai, civil szervezetei válaszoltak felhívásukra, és városok, falvak, iskolák,
mind-mind saját programokkal, a legkülönfélébb módon tették emlékezetessé és
világméretővé ezt a napot. A magyar környezetvédők 1996-ban megalapították a Föld
Napja Alapítványt. Már van szelektív hulladékgyűjtés, vásárolhatunk környezetbarát
termékeket, körbeért két tavunk körül is a kerékpárút, szélkerekek, napkollektorok
segítik az energiaellátást, de még mindig sok a felesleges fogyasztás, a vegyszerhasználat,
a szemét, az autózás, az energiapazarlás, általában a természet szolgáltatásainak
túlhasználata. Mindezek következményeként pedig nő az üvegházhatású gázok
kibocsátása – és ez növeli az éghajlatváltozás veszélyét.

Ha színezni szeretnétek:

Gyerekek ,ezt a mesét ,most anyukátok, vagy apukátok meséli el
nektek, a Föld világnapjára találtam ,és nekem nagyon megtetszett.

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 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,
mosolygósak , szorgalmasak és legszívesebben folyton vízben lubickolnának a
halacskákkal. Őket 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 Őket 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!”

A következő játék megnyitásában, kérjétek szüleitek segítségét.
Érdekes Föld napja párosító játékkal játszhattok itt .Küldjétek el nekünk,
hogy tetszett a játék.

https://wordwall.net/resource/1496467

Most már ti is tudjátok, mi az ami örömet ,és mi az ami bánatot okoz a
Földnek.

Kérlek benneteket ,készítsetek közösen a szüleitekkel egy képet ,amire
rajzoltok, vagy ragasztotok olyan dolgokat ,mi az aminek örül a Föld, és mi az,
ami sajnos bánatot okoz neki.
Ötleteket innen meríthettek:

Gyerekek ,gyűjtsünk mi is szelektíven a hulladékot!

Kedvcsinálónak hallgassátok meg ezeket a dalokat, táncoljatok rá
kedvetek szerint ,hiszen tudjátok a mozgás nagyon egészséges, és
gyereknek ,felnőtnek nagyon hasznos.
https://youtu.be/M93S6SQ_zQQ ( Fülemüle zenekar)

https://youtu.be/F3nbjaicE1c

(Alma együttes-Szuperkukák)

Ha kimozogtátok magatokat, nézzétek meg ezt a mesét
szüleitekkel!
https://youtu.be/l-yrBIw9txg -Lola mesék:Kukasziget és Palackpulcsi

Ezután beszéljétek meg, melyik hulladékot hová kell
tenni? Mi a helyes? Mi nem?

Nyomtatás után, színezzétek ki, és jelöljétek ,melyik hulladék való a
megfelelő színű kukába.

Nem feltétlenül kell mindent kidobni. Próbáljuk meg
felhasználni, másra!

ÚJRAHASZNOSÍTANI!

Tojástartóból már készítettünk kis Tavasztündért.
Mit lehetne még? Mit gondoltok gyerekek?

Például:

Papírhengerből:

Tavasztündéretek, hogy ne unatkozzon, készítsetek
neki Ti is kis barátokat!
Bármilyen ötlet is az eszetekbe jut csináljátok, valósítsátok
meg bátran! Várjuk a fotókat az ügyes ötleteitekről, nagyon
ügyesek, és lelkesek voltatok már eddig is!!
Gondolunk Rátok sokat, legyetek jók továbbra is, és
Vigyázzatok Magatokra!
Szeretettel: Móni néni, Edina néni

Készítette:
Nyáriné Horváth Edina és Békésiné Muhari Mónika
2020,április,16.

