„ Május, május melegedő, kivirult a rét a mező”
Kedves Bagoly csoportos gyerekek!
Napról-napra kellemesebb már az idő, jó lenne egy nagyot kirándulni:
https://www.youtube.com/watch?v=RantFN41Q7A

Ha már igaziból nem is tudunk együtt kirándulni, de képzeletben igen.
„Megfigyelhetjük a természet szépségeit, a fákat, a madarakat és
meghallgathatjuk a madarak énekét is.” Ehhez ajánlok most ötleteket,
verseket, meséket, hogy az otthon töltött idő tartalmasabb legyen.

Hornyák Edit: MÁJUSI VERS
Május van.
Május van, nyílnak a virágok
gyönyörűnek látom a világot!
Gyönyörű a nappal, a hajnal s az éj is,
a leggyönyörűbb az, hogy benne vagyok én is.
Fűszál, ha rezzen, mennyei zene -,
szívem kis harangja megkondul vele.
Virágoknak szirma nyílik-becsukódik,
méhecskék rajának zümmögése hallik.
Hangyák indulnak, hosszú-hosszú sorba
mennek előre a nagy vándorútra.
Tücsök rejtőzik egy levélernyő alatt,
Rázendít dalára, ha leszáll a harmat.
Fű közt egy lepke ide-oda száll,
virágok szirmán pihenőt talál.
Fecske szálldos fel az ég felé
még a szívem is megsajdul belé.
Fent a kék ég, lent a tenger sok virág.
Az enyém, enyém e gyönyörű világ!
Hálám, hogy vagyok, fogadd érte,
legyen itt a Földön mindörökké béke.

„ Gyöngy az idő vándoroljunk”
“Gyöngy az idő, vándoroljunk,
nincs szekerünk, bandukoljunk,
lassú folyó ága mellett
járjuk a halk fűzfa-berket.
Este a láb gyönge, fáradt,
lombok alatt nézünk ágyat.
Szöcske-bokán jő az álom,
száll a világ lepke-szárnyon.”
Weöres Sándor: Barangolók (megtanulom)

Baglyocska hunyorog, fatönkön
kuporog.
Nagy fejét forgatja, hol erre, hol arra.
Izeg-mozog, toporog, tipi-topi top, top,
top.

Zenehallgatáshoz: A tavasz dala
https://www.youtube.com/watch?v=VhBozSWFwSg
A velünk élő természet / környező világ megismerése:
Játék: mondóka egyenletes lüktetéssel (tapsolás) gyakorlás, már korábban
is csináltuk.
Madarak voltunk, Földre szálltunk, Búzaszemet szedegettünk.
Mondd meg nekem te, hányat szedtél fel te?
(mondj egy számot 1-20ig (kicsik 10-ig) és rajzolj annyi pöttyöt. )

„Évente egy nap „a madarak és fák védelmében”

Hazánkban ez a nap minden évben május 10-e, ami az egész természet ünnepe, és több
mint száz éve már a természet és az élővilág védelmének a napja Magyarországon.
De, nemcsak ezen a napon kell gondolnunk a madarakra és a fákra, a hétköznapokon is,
az év többi, háromszáz-egynéhány napján is.
Nemcsak azért, mert a fák oxigént termelnek, port szűrnek meg, de a zajvédelemben is
fontos szerepük van.
Nemcsak azért, mert a gyönyörű madarak éneke és a fák zöldje nyugtatja az embert.
Azért is, mert ezeknek az élőlényeknek a sorsát egyre inkább befolyásolja, veszélyezteti
a mindenen uralkodni vágyó ember.

Mese: A kismadárról, amelyik nem akart énekelni (Dryszkiewicz)
Hát így történt:
A ház ablaka előtt nőtt egy fa. Se kicsi, se nagy, ágait pedig úgy nyújtogatta fel a
magasba, mintha karjai lettek volna. Körülötte nem volt se tél, se nyár, de piros almás ősz
sem, csak olyan télutó, tavaszelő. Nem fenyegette a fagy, de nem esett még az eső.
Vándorúton járt a nap, nedves volt a föld, lágyan lengette a nyitott ablak függönyét a szél.
Egy vékonyka ágra pici tollgombolyag telepedett. Egy kismadár. Ugrált az ágon,
csőrével kopogtatta, farkát mozgatta, s hol erről, hol arról az oldalról kukucskált lefelé.
Nem volt ez a madár se kék, se zöld, sárgának se lehet mondani - egyszerű kis szürke
jószág volt, fekete szemekkel.
Üldögélt a fán és így csivitelt magában:
- Ugyan mit csináljak? .... Énekelni nem fogok, nem akarok, nem szeretek..., de hát
akkor mit csináljak valami mást?..
Moziba nem mehetek - nem engednek be. Csokoládét nem ehetek, - mert ki veszi
meg nekem? Kakaót nem ihatok - mert azt sem tudom, mi fán terem.
Korcsolyázni sem mehetek - mert nincs korcsolyám, jég sincs, és a madarak nem is
szoktak korcsolyázni, igazán nevetséges lenne egy korcsolyázó kismadár..
Fejecskéjét csóválta és tovább morfondírozott:
- De hát mit csinálja, ha nem akarok, nem szeretek és nem is fogok énekelni?
Fürödhetek a csermelyben vagy a homokban. Röpködhetek a levegőben, és úgy tehetek,
mintha kis repülőgép lennék.
Felcsipegethetem a magvakat, amiket a gyerekek szórnak nekem.
Fészket is rakhatok itt, ezen a vékonyka ágon.
Ez az utóbbi ötlet nagyon megtetszett a kismadárnak.
- Jó gondolat - csivitelte, és mindjárt munkához is látott.
Összeszedett mindenféle szalmaszálat, gallyacskát, füvecskét, papírkát - és dél felé
már készen is volt a fészek.
És akkor a szürke kismadár kényelmesen elhelyezkedett a saját fészkében (éppúgy,
mint mi a szobánkban), berzenkedett, tollászkodott egy kicsit, aztán csőrét a szárnya alá
dugta, szemét becsukta és így szólt:
- Most pedig aludni fogok.
Meghallotta ezt a fa és rámondta:
- Jól van, hadd aludjon.
És vékony ágacskáin kibontotta az apró, élénkzöld selyempuha és selyemfényű leveleket.
És a zöld levelekből tetőt hajtott a fészek fölé.
Meghallotta a szél és ő is rámondta:
- Jól van, hadd aludjon.
És a levelek közé ezüstös rügyeket fújt, melyek tapadósak voltak, mint a mézcukor.
Ezekből a rügyekből lett a kerítés a fészek körül.
Meghallotta az eső is.
Mint nedves madár, hullott a fára, és előcsalta a rügyekből a virágokat. Nagy, sima,
tavaszillatú, rózsás fehér szirmokat.
És a virágok szépen feldíszítették a fészket.
S hát a nappal mi történt? Vándorolt, vándorolt az égen az óriási, forró nap, mígnem
végül megállt a fészek fölött.
És ekkor, a kis meseféle végén felsusogott zöld lombjaival a fa, illatozni kezdett,
rózsaszín virágba borult, zümmögő méhraj körülcsengettyűzte és ekkor az egyszerű és
teljesen szürke kismadár elkezdett énekelni.

Zenehallgatás: Ragyogókék szalakóta
https://www.youtube.com/watch?v=O30xyUdtGsY
Gryllus Vilmos Kémény tetején: https://www.youtube.com/watch?v=Sa3Jl_mx9Xg
Harkály Kopogat: https://www.youtube.com/watch?v=ybvxqZi9CSw

Ismered a madárhangokat?
A felvételen (kb. másfél óra) meghallgathatjátok több tucat madárka csiripelését. Figyeljétek
meg, mennyire különböznek egymástól! Nem kötelező végignézni a videót, de
érdekességképp arra azért jó, hogy meglássátok, hogy az eltérő madárfajok ugyanúgy
különböző "nyelven" kommunikálnak egymással, ahogyan az emberek nyelve is különbözik
egymástól.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=uDP-DIPqBf8&feature=emb_logo

Madárfajok: felismered őket? Nevezd meg! Mesélj, mit tudsz róluk?

bagoly

cinege

feketerigó

veréb

harkály

fácán

fecske

kolibri

sirály

sas

Találd ki mi az?(találós kérdések)
Hosszú törzse, kopasz feje, nap anyóka ígéretű hogyha eljő az idő, levélruha rajta nő (Fa)
Sziklaszirten tanyázik, levegőben vadászik. Csőre horgas, karma nagy, magas égből le-lecsap.
Szeme éles, nincs hibája, ő a madarak királya (Sas)

Fúr-farag, de mégse ács, kopog, mint a kalapács, Fák doktora, orvosa, Erdőben az otthona
(Harkály)
Tó vizében lépeget, békák veszedelme, Békát fog és messze néz, fél lábon merengve (Gólya)
Szálfák sűrűjében, rengeteg csendjében, Kipi-kop, kipi-kop! Ki kopog? Mi kopog? Jaj, tinéktek
kukacok! (Harkály)
Fák és bokrok katonásan egymás mellett sorakoznak, Kismadarak csicseregnek, mókus fiak
szórakoznak (Erdő)

Zenehallgatás: az árgyélus kismadár:
https://www.youtube.com/watch?v=0fcnO6LSAM8

Mit tudsz a madarakról? - sorolj fel legalább 5 jellemzőt,
- hogy hívják a madarak kicsinyét?

Vers: Benedek Elek: Madárfiókák
Egy fészekben öt fióka
Összebújnak édesen.
Messze, messze szól a nóta:
„Mindjárt, mindjárt érkezem!”
Anyanóta, be szép nóta,
Szebb ennél már nem lehet.
Örvendez az öt fióka:
„Jer, jer!” – ez a felelet.
Jön már, jön már az anyóka,
Bogár, hernyó van elég.
Csicsereg az öt fióka:
„Ó de pompás egy ebéd.

Találd ki: Mi a hiányzó szó?
Milyen szavak állhatnak a pontozott részeken? Találjátok ki együtt:)
A fa teste akkor görbe,
Ha nem egyenes a …. (törzse)
A fa dísze, koronája,
Napfényevéshez a szája.
Zöld és a fán jó sok él,
Nem más, mint a ... .(falevél)
Vizet, hogyha iszom,
Szívószálként használom.
Kapaszkodni segítenek,
Sok kusza szál: a .... (gyökerek)
Fák ruhája én vagyok,
Rá erősen tapadok.
Minden törzset megvédek,
Jó pajzs vagyok: a .... (fakéreg)

Egyszerű kézműves ötletek „Madarak és fák” témában:
Fecske / festés kézzel: csak festék papír és a kezed szükséges hozzá, nézd
meg jól a képet.

Dal: eresz alól fecske fia, (hallgasd meg, énekeld és játszd el a videó
alapján)
https://www.youtube.com/watch?v=3MMafTL-37s
Festés: újbeggyel és ecsettel

Dal: Fütyül a rigó:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=6WXaWuI9qsg&featu
re=emb_logo

Kézimunka papírból: vágás / ragasztás

Zenehallgatás/ dalok a tevékenységekhez:
https://www.youtube.com/watch?v=VhBozSWFwSg&list=PLxo2w8TKj4zLME77
TbaHLDRzT-itkAJu6
Tevékenységek közben ne felejts el, mozogni, felfrissülni, vitamindús
gyümölcsöt vagy zöldséget fogyasztani!
Mindennapi tornához/ mozgáshoz ajánlom:
https://www.youtube.com/watch?v=o1I0M5LEcvU

Egyszerű papírmadarak készítése: segítséget itt találsz:
https://www.youtube.com/watch?v=yYdjBVFRMn8

Kézimunka: mobil ablakdísz, akár újságpapírból is.

Sablonok a munkákhoz: másold át.

Dal: Száll a madár: (ezt könnyen meg tudod tanulni)
https://www.youtube.com/watch?v=ursn_X9vA6A

HALLGATAG ERDŐ: Gryllus Vilmos:

https://www.youtube.com/watch?v=heptctyvaA8

Mese: A kissapkás erdei manók
Élt egyszer a messze Szibériában, valamikor nagyon régen, egy vándorló kedvű vadász.
Jártában-keltében egy irdatlan nagy mocsár akadt az útjába. Vad át nem jutott, madár át nem
röpült rajta, akkora volt.

Hanem a vadászt nem olyan fából faragták, hogy egy mocsártól megijedjen. Kapta magát,
nekiveselkedett, át akarta ugrani. De nem ugrott elég nagyot, s épp a mocsár közepébe
pottyant, egy nagy zsombékra.
Körülnézett, s elállt szeme-szája: egy sereg megnyergelt, fölszerszámozott nyúl ugrándozott
körülötte. Úgy ficánkoltak, mint a jóvérű paripák.
De ámult még nagyobbat is a vadász! Mert egyszer csak apró emberkék bújta elő a
zsombékok alól: a mocsári manók.
Fölpattantak a nyúlparipák hátára, odavágtattak a mi vadászunk elé, köszöntötték szépen,
aztán mindjárt elpanaszolták neki nagy bajukat:
- Csak te segíthetsz rajtunk, földi halandó! Ragadozó vad pusztít a birodalmunkban.. Úgy
látjuk, vadász vagy. Lődd le azt a fenevadat!
A mi vadászunk fogta az íját, megkereste a fenevadat, leterítette, s vitte a mocsári manóknak.
Örvendeztek a manók, nem győztek hálálkodni:
- Nagy jót tettél velünk, vadász! Bizony megháláljuk, nem maradunk adósaid. Adunk neked
az élet vizéből. Eredj haza, és várj bennünket.
Hazament a vadász a völgybe, ahol lakott, s megvitte a hírt atyafiságának, nemzetségének:
hamarosan halhatatlanok lesznek. Eljönnek a mocsári manók, és hozzák az élet vizét.
Várták-lesték a vendégeket. Az asszonyok sütöttek-főztek, az emberek fát aprogattak, tüzet
élesztettek, a gyerekek még álmukban is a mocsári manókról beszéltek.
Egy nap aztán megérkeztek. Porzott az út utánuk, úgy vágtattak nyúlparipáikon vezérük
fenyőfa bödönkében hozta az élet vizét.
Amikor az emberek meglátták, micsoda paripákon ügetnek, olyan harsány nevetésre fakadtak,
hogy rengett a hasuk belé.
Megharagudtak a mocsári manók, le se szálltak nyúllovukról. Fogta a vezérük a fenyőfa
bödönét, s ráloccsantotta az élet vizét a fenyőkre. Aztán visszavágtattak a mocsárba.
Azért öregszenek meg az óta is az emberek, s ezért zöldellnek száz meg száz évig Szibéria
erdeiben és mindenütt máshol a fenyő.

Zenehallgatáshoz: Tavaszdal
https://www.youtube.com/watch?v=dMx9IQkYXOY
Dalok a jó hangulatú tevékenységekhez (ismétlés):
https://www.youtube.com/watch?v=WgBmZXn5jW8

Festés: fültisztító pálcikával, ami itt és most remek segédeszköz! ( Jó ötlet)

Fogj össze több darab fültisztítót, majd egy befőttes gumival rögzítsd össze
őket. Készíthetsz vékonyabb vagy vaskosabb köteget is. A köteg egyik felét
igazítsd úgy, hogy mindegyik pálcika egy szintben legyen. Ezután indulhat is az
alkotás, pl. készíthetsz egy gyönyörű tavaszi fát nagy lombkoronával. A színeket
te választod meg, a lényeg, hogy nyomd bele kicsit a végeket a festékbe.

Készíthetsz virágot is ezzel a technikával:

Kézimunka: vágás, ragasztás,” tavaszi fa szívecske formákból…”

Rajzold le, neked mi jut eszedbe a madarakról, fákról, a természetről.

Készíts plakátot az eddig készített munkáidból, majd küldj nekem fotót!

Játék: Totó a szüleiddel: mit tudsz a fákról és a madarakról?
1. Melyik fenyő lombhullató?
1. erdei
2. fekete
X. vörös
2. Mi a gyurgyalag népies neve?
1. mátyásmadár
2. putypurutty
X. vakvarjú
3. Melyik madár állandó madarunk?
1. dolmányos varjú
2. fehér gólya
X. bölömbika
4. Melyik nem cserje az alábbiak közül?
1. fekete bodza
2. egybibés galagonya
X. akác
5. Melyik madár csempészi tojását más madarak fészkébe?
1. kakukk
2. veréb
X. csóka
6. Mi a kormorán másik neve?
1. házi tyúk
2. kárókatona
X. heringsirály
7. Melyik növénynek fogyasztjuk a termését?
1. közönséges dió
2. akác
X. nagylevelű hárs

8. Melyik nem gyógynövény?
1. farkaskutyatej
2. gyepűrózsa
X. nagylevelű hárs

9. Melyik madár él a vízparton?
1. dolmányos varjú
2. tőkésréce
X. szarka

10. Mit mutat az évgyűrű?
1. Hány méter magas a fa?
2. Hány éves a fa?
X. Mennyi ága van a fának?

https://gyerekkviz.blog.hu/2010/07/17/http_www_okosjatek

11. Hány tojást rak a bölömbika?
1. 4–6
_hu_1
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Madaraink-madaraink-1/a-madarak2. 1–2
hasznarol-es-kararol-16D9/a-madarak-leirasa-1833/73-a-bolombika-1A89/
X. 8–10
12. Mire jó a hársfatea?
1. Lyme-kór
2. meghűlés
X. agyhártyagyulladás

https://www.egeszsegtukor.hu/gyogynoveny-lexikon/hars.html

13. Melyik tölgy makk-kupacsa borzas?
1. kocsányos
2. kocsánytalan
https://faipar.hu/cikkek/alapanyag/2941/hazai-fafajok-a-csertoelgy
X. cser

13+1. Melyik madár lát majdnem 360 fokos szögben? Nézz utána!
1. erdei szalonka
2. fehér gólya
https://www.youtube.com/watch?v=uruB8qSdShY
X. sárgarigó

(Megoldás: X, 2, 1, X, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, X, 1)

Érdemes tudni: hallgasd meg!

Kalap Jakab - Erdőben a madarak:
https://www.youtube.com/watch?v=-gQ245l2A0w,
Ültess fát: https://www.youtube.com/watch?v=gc80LQ5INRY

 A következő képen számold, meg mennyi madarat látsz?
 Próbáld megjegyezni a nevüket.
 Sorold, fel milyen színeket látsz a madarakon? Számold meg!
 Rajzold le melyik a TE kedvenc madarad?

Benedek Elek - Szeresd a fát:

https://www.youtube.com/watch?v=5lZYMGtWCLE
Vers: KASSÁK LAJOS
Testvérkék
Barna dombon
zöld berek,
kószál benne két gyerek.
Egyik neve
Pannika,
másiké meg
Jancsika.
Málnát szednek,
zöld diót,
sose láttak
ennyi jót.
Csellengnének estelig,
de a zsákjuk megtelik.
Anyu is már
vár rájuk,
megveti a
kiságyuk.
Szalmán innen,
szénán túl,
szemecskéjük
lezárul.
Ringó hátán egy
halnak,
álomföldre utaznak.

Tudtad?

„ Kellemes kirándulás volt” Jó mókát és szórakozást kívánok!
Ide várom a kérdésed, kérésed, vagy amit örömmel megosztanál velem:
szangria53@gmail.com
Sok puszit küldök, öleléssel: Kata néni

Készítette: Szőllősi Katalin
Óvodapedagógus
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