A Föld napja
Április 22.

Készítette: Hámori Kitti és Gondoláné Tóta Hajnalka

Szervusztok Gyerekek!
Remélem, hogy jól telt az ünnepi időszak, és sok élményben volt
részetek. Sajnos még mindig biztonságosabb otton maradni, de ezen a
héten se maradhadtok móka nélkül! Április 22- én ünnepeljük a Föld
napját. A Föld, az a bolygó, ahol élünk. Tudod, hogy hogyan néz ki?

Szerinted mi a különbség a kék, a zöld és a homoszinű részek között?

Vajon tudod, hogy kik élnek a Földön?
Szerinted miért van szükség arra, hogy a bolygónknak legyen egy
jeles napja? Miért fontos megemlekéznünk róla?
Talán szükségünk van arra, hogy megvédjül azt? Ha igen, hogyan
tudjuk a legtöbbet azért tenni, hogy megőrizzük a bolygónk egészségét?
Beszélgess egy kicsit a szüleiddel, hátha Te is tehetsz azért, hogy a
Földünk ne kerüljön nagy veszélybe!

Mutatok egy képet! Szerinted mit ábrázol?

Sok szemetet termelünk. Akkor tehetjük a legtöbbet a Földünkért, ha
megpróbáljuk a kukábavalót külön válogatni. Így, ami később hasznos
lehet, azt újra fel tudják használni.
Nézd meg az alábbi videót, ha kíváncsi vagy, hogy mi történik a
szemetünkkel a szeméttelepen!
https://www.youtube.com/watch?v=yYal409iGbY

Hallgasd meg az alábbi két zenét!
https://www.youtube.com/watch?v=F3nbjaicE1c
https://www.youtube.com/watch?v=M93S6SQ_zQQ
Van kedved egy kis játékhoz? Nézz szét az otthonodban, biztosan
találsz olyan hulladékot, amit kár lenne a szemetesbe dobni, mert
megannyi mindenre felhasználható még. Mutatok neked pár ötletet!

1. Ugye, hogy milyen szuper
ez a játék? Nincs másra
szükséged,
mint
egy
műanyag flakonra, egy
zsinórra és egy kupakra. Az
a játék szabálya, hogy minél
hamarabb juttasd be a
flakonba a kupakod, úgy,
hogy a kezeddel nem nyúlsz
hozzá, csak a flakon alját
tartod. Ha többet készítesz,
versenyt is rendezhettek!

2. Nézd ezt a szuper garázst!
Mindössze
egy
kartondoboz, wc papír
gurigák
és
ragasztó
kellenek hozzá!

3. Egy ilyen golyópályának
minden kisóvodás örülne!
Papírból
könnyen
elkészítheted! Ha nem talaálsz
golyót otthon, alufóliából is
csinálhatsz egyet magadnak!

Olvassátok el az alábbi mesét!
A Föld
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
zöldelletek 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, 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!”

Nagyon örülnék, ha készítenél nekünk egy képet, hogy szerinted mikor
„BOLDOG A FÖLD”! Legyen minél színesebb, rajzolj rá mindent, amitől
szerinted egészséges tud maradni a mi bolygónk! Fényképezzétek le, és küldjétek
el nekünk az e- mail címünkre, hadd gyönyörködjünk benne!
Nagyon boldog a bolygónk, ha egészséges növényzet gazdagítja. Nektek vannak
otthon növényeitek? Esetleg kertetek? Hogyan tudsz segíteni a növények
gondozásában? Hajni néni mutatott nektek egy videót, hogy hogyan tudtok babot
csíráztatni. Nem késő elkezdeni a kertészkedést!
Kertészkedés közben, énekeljük a már ismert dalainkat!
Emlékszel a Bújj- bújj zöld ágra? A fehér liliomszálra? Az alábbi linkeken
meghallgathatod őket! Sokak szerint, a növények megérzik, ha jó kedv veszi őket
körül, és hamarabb fejlődnek. Megéri kipróbálni!
https://www.youtube.com/watch?v=7hO9K5xdmYo
https://www.youtube.com/watch?v=J0k7FuQ8SF0
Végül egy kis mozgás! Tudtad, hogy megannyi izgalmas játék készülhet a kukába
szánt hulladékból? Ne dobjatok mindent a szemétbe! Nézd meg a képeket, és
készítsd el a saját célbadobós játékodat!
Rendezzetek versenyt! Szólj a testvéreidnek,
szüleidnek!

Végül pedig egy kis feladat! Tudod, hogy az adott hulladékot melyik
kukába kell dobni? Ehhez tudnod kell, hogy miből készült! Próbáld
meg kitalálni!

Örülök, hogy megint együtt játszottunk! Nagyon szívesen vesszük a
képeket, beszámolókat, hiányoztok nekünk!
Várjuk a produktumokat a vorosbegyzuglo@gmail.com címre!
Szeretettel ölelünk titeket,

Hajni és Kitti néni
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