Kékcinke csoport – Madarak és Fák napja – Május 4-10.
Kedves Kékcinegék!
Ezen a héten a Madarak és Fák Napját ünnepeljük, amit május 10-én tartunk.
Szerencsések vagytok, hogy a Csicsergő Óvodába jártok, mert ti már nagyon sokat tudtok a
madarakról! Ha fel tudod sorolni a csoportneveket, már hatféle madarat meg tudsz nevezni.
Ha nem jut eszedbe, nézd meg az ovi honlapját!

http://www.zugloicsicsergo.hu/

TÖRD A FEJED!
Próbáld meg felsorolni, hányféle madarat ismersz!
Segítek!
Hallgasd meg ezen a kisfilmen a madárhangokat! A képek alapján biztosan eszedbe jut egy-kettő.

MADÁRCSICSERGÉS

(2:33)

https://www.youtube.com/watch?v=XO1c6DQDOQU
Figyeld meg, hogy dalol a Kékcinege és próbáld meg utánozni!
________________________________________________________________________________
Van egy közös dalunk is, amit együtt tanultunk a cinegékről, emlékszel?
Gryllus Vilmos: Cinkehívogató
Énekeld velem!
http://www.zugloicsicsergo.hu/static/author/2/2020/04/28/video-1588076064.mp4
________________________________________________________________________________
A Kiskalász Zenekarnak is van egy dala a Cinkéről:
https://www.youtube.com/watch?v=Cim0Y3-MjXc
KÉRDÉS: Felismered, milyen hangszer szól a dalban?
________________________________________________________________________________
Az Alma Együttes is készített egy Cinegés dalt.
Hallgasd meg és utánozd a mozdulatokat!
https://www.youtube.com/watch?v=YdCJ_8R0qOQ

MOST RAJTAD A SOR!
GYŰJTS DALOKAT! Hányféle madaras dalt ismersz? (Nem csak cinege lehet benne!)
Tanultunk eddig olyat, amiben volt:
GÓLYA: „Gólya bácsi, gólya...”, „Boglya tetején áll egy gólya...” (körjáték)
FECSKE: „Fecskét látok...”
VERÉB: „Ugráljunk, mint a verebek...”
CSÓKA: „Csip-csip csóka...”
LIBA: „Egyél libám, egyél már...”
KAKUKK: „Kakukk, kakukk, szól a liget...”
Melyikre emlékszel?
________________________________________________________________________________
Hát erre a mondókára emlékszel?
„Madarak voltunk, földre szálltunk, búzaszemet szedegettünk,
csip-csip-csip-csip-csip!”
Játsszátok el otthon Anyával!
Dobáljatok el a földön kis labdákat, babszemeket, vagy bármi mást.
Amíg mondjátok a verset, a szárnyatokat kiterítve repkedjetek, és mikor a csip-csiphez értek,
szedjétek fel gyorsan a földről a tárgyakat! Aki többet gyűjt össze, az nyer!
________________________________________________________________________________
JÁTÉK
Ha már ilyen ügyes kismadarak vagytok, játsszunk tovább!
Nagyon jól fejlesztik az alábbi játékok a FINOMMOTORIKÁT!
Ha van otthon elég kupak,
színes gyöngy vagy gyurma,
esetleg papír,
amiből kis golyókat
gyúrhattok, akár kézzel,
akár csipesszel játszhatjátok
ezt a válogató játékot:

Az ügyesebb kismadarak
mindenféle alakzatokat is
ki tudnak rakni kaviccsal,
gyönggyel, termésekkel.
Kérd meg Anyát,
rajzoljon fel neked
mintákat!

________________________________________________________________________________
TÖRD A FEJED!
Miben különböznek a madarak az emberektől?
Milyük van, ami az embereknek nincs?
Így van, szárnyuk!
Ha van otthon nagyon nagy papírotok, rajzolhatsz magadnak te is szárnyakat!

KÉZMŰVES ÖTLETEK
Ha megjött a kedved az alkotáshoz, mutatok neked ötleteket. Válaszd ki, melyiket szeretnéd
elkészíteni!

MADÁRFÉSZEK

FÜZÉR

ABLAKDÍSZ SABLONNAL

________________________________________________________________________________
GÓLYA KÉSZÍTÉSE különböző technikákkal:
gurigából

papírtányérból

vattakorongból

____________________________________________________________________________________________________________

Ezt a verset már tanultuk. Elmondod?

Zelk Zoltán: Gólya, gólya

Gólya, gólya,
hosszúláb,
hol kezdődik a világ?
– A tó szélén ring a nád,
ott kezdődik a világ…

Gólya, gólya,
hosszúláb,
hol ér véget a világ?
– Ha az a tó enni ád,
egy tóból áll a világ.

MESÉK

Hogy milyenek a madarak?
Ezen a vicces kis rajzfimen megnézheted:
https://www.youtube.com/watch?v=8BVUTuHBFGA (6:00)

________________________________________________________________________________
Ezt a filmet egy karikatúrista (olyan művész, aki viccesen rajzol), Sajdik Ferenc rajzolta.
Ismerheted már a rajzait Pom-pom meséiből. Ő rajzolta meg a csokiimádó, kövér madarat is.
Emlékszel, hogy hívják? (Gombóc Artúr)
itt megnézheted a történetét: (7:18)
https://www.napimesek.hu/pom-pom-mesei-szegeny-gomboc-artur-mese-online/

________________________________________________________________________________
Tanuld meg ezt a kis verset:

„Fa nélkül egy fillért sem ér a táj.
S üres a fa, ha nincs rajta madár.
Én azt hiszem nem kelne föl a nap,
Ha nem lennének fák és madarak.”
________________________________________________________________________________
Válaszd ki a neked legjobban tetsző fát!

MESE
Berza László: Az égigérő fa
Hetedhét országon túl élt egy király. Kertjében egyik reggelre akkora fa nőtt, hogy a tetejét senki sem láthatta,
mert ez a fa fel, az égig ért. Csodálkozott is rajta a király meg a lánya. Amint nézegették, kerülgették a fát,
egyszerre forgószél kerekedett. Fekete táltos lován megjelent a sárkány, megragadta a királylányt és eltűnt vele a
nagy magasságban.
Királyi harsonások indultak azonnal szerte az országba s még kihirdették: - Aki a szépséges királykisasszonyt
megszabadítja, a fele királyságot kapja jutalmul.
Jöttek is sokan kötéllel, lajtorjával, hercegek, grófok meg egyszerű vitézek, mindenki, aki csak próbát akart
tenni. De az égigérő nagy fa tetejéig bizony senki sem tudott felmászni. A kényes gróf visszacsúszott, a hencegő
herceg is lehuppant, egy gömbölyű hoppmester meg nagyot nyekkenve terült el a fa tövében. A sok hasztalan
próbálkozás után egyszerre a kis kanászlegény, Jánoska, állt a király elé.
– Hogy akarsz te oda felmászni, amikor se létrád, se köteled?! Nálad különb legényeknek sem sikerült még – szólt
a király.
- Ésszel, felség, ésszel! – Azzal kapta a kisbaltáját, tarisznyájából elővett két nagy szeget, s azokat váltogatva verte
a fába. Hol az egyikre állt, hol a másikra, s így ügyeskedet mind magasabbra.
Az öreg király szívében reménységgel, a pórul járt próbálkozók pedig irigykedve bámultak utána. Hamarosan
olyan magasra jutott, hogy ott már csak a madarakkal találkozott és a földről csak azok láthatták, akiknek nagyon
jó szemük volt. Már alkonyodott, amikor a kislegény egy óriási taplógombán megpihent. Alatta a házak, a falvak
olyan kicsinek tűntek, hogy úgy érezte, a tenyerén is elhordozhatná őket.
Másnap végre elérte a fa legalsó ágát, amelyen a legkisebb levelek is olyan nagyok voltak, hogy éppen elég
volt neki bejárni őket. Rajtuk, mintha lépcsőn lépdelne, egyre feljebb, egyre magasabbra jutott. Egyszer csak egy
fába szorult kígyócskát vett észre. Kiszabadította: a kígyócska pedig így szólt hozzá:
– Fordulj vissza, Jánoska, mert ez itt a sárkány birodalma. Meghalsz, ha tovább mész!
- Mennem kell! – felelte a kis legény.
– Akkor fogd hálám jeléül ezt az ágat, varázsereje van, de vigyázz, mert csak egyszer segít rajtad! – Jánoska
megköszönte az ágat és továbbment. Alig haladt tovább, akkora madár támadta meg, hogy szinte elsötétítette az
eget. Sokáig bátran hadakozott vele, s alaposan megcsapkodta a kisbaltájával, csak így indulhatott útjára.
Már sötét este volt, amikor eléje tűnt a sárkány hatalmas vára. A tornyából kiszűrődő fény messzire világított.
Jánoska kis baltájával a vár falára csapott egyet, mire szörnyű zengés-zúgás támadt. A nagy dörgésre rövidesen
kinyílott egy toronyablak.
- Mit keresel itt, te szegény fiú?
– Én biz éppen téged, szépséges királylány, hogy megszabadítsalak! – felelte a kis kanász.
– Jaj nekünk, ha ezt a sárkány megtudja. Menekülj!
Dehogyis menekült el Jánoska! A földig húzta egy nagy fa ágát, s azzal röpítette be magát az udvarra. Az udvar
kellős közepére huppant, éppen az arany szalmakazalra. Kicsit elszédült, de hamar föleszmélt. Egy aranykalász
csiklandozta az orrát. Nagyot tüsszentett, amire hirtelen rettenetes zúgás támadt. Majd a kapu alól félelmetes hang
hallatszott:
– Ki merészkedik a váramba? - harsogta a sárkány.
– Engedelmeddel én, a király legkisebb, de legkülönb kanásza! – válaszolta bátran Jánoska a kazal tetejéről.
- Az én engedelmemmel nem jöhettél, mert ide senki ember fia be nem léphet! Nem is kérdem, mit keresel, mert
nincsen már utad visszafelé. Szolgám lész ezentúl, s ha szökni próbálsz, meghalsz! – dörögte.
Nem volt mit tenni, szolgált Jánoska. Első dolga volt, hogy minden reggel tüzes parázzsal megetette a sárkány
fekete táltos lovát, amitől az lángot fújt és úgy ugrált, hogy az istálló falát majd szétrúgta.
Ott feküdt a sarokban a táltos testvére, egy girhes vasderes.

– Adj nekem is a parázsból, meglátod, meghálálom – könyörgött. Vetett is neki Jánoska a sárkány tilalma ellenére,
a ló pedig egy kötőféket adott neki, hogy ha bajban lesz, csak rázza meg, és majd segít.
A másik dolga az volt a kis cselédnek, hogy mindennap kitakarítsa a kastély tizenkét szobáját. A tizenharmadik
ajtót is szerette volna kinyitni, de azt hét hatalmas lakat zárta. Tudta már, hogy e mögött őrzik a királylányt.
Harmadik dolga a sárkány etetése volt. Minden este kilenc zsák diót, utána kilenc vödör vizet kellett a szájába
öntenie. Egyik este víz helyett kilenc vödör bort lódított a sárkány szájába, amitől úgy elaludt, mintha főbe verték
volna. Jánoska gyorsan a toronyajtóhoz futott, és baltájával megpróbálta leverni a lakatokat, de hasztalanul. Ekkor
eszébe jutott a kis kígyótól kapott ág. Megérintette vele mind a hét lakatot, s azok egyszerre lehullottak.
Megszámlálhatatlan sok lépcsőn futott föl a toronyba, ahol rá is talált a királylányra. Kézen fogta és vitte volna –
de hová? Amint az ablakon kitekintett, körös-körül áthághatatlan falak meredeztek az égnek! Nagy
szorongattatásában eszébe jutott a kötőfék, amit a vasderestől kapott. Elővette tarisznyájából és megrázta.
Nyomban ott termett egy csodálatos vasderes táltos és azt kérdezte: – Hová vigyelek, édes gazdám?
A királylány és Jánoska nyeregbe ültek, a táltosparipa pedig kiugrott az ablakon, s repült velük lefelé. Egy ugrása
egy mérföld volt, s minden rúgásra ezer új csillag támadt az égen. Már majdnem elérték a birodalom határát,
amikor így szólt a vasderes: – Nézz hátra, édes gazdám, mit látsz? – Nagy porfelhőt látok, amely nálunk is
sebesebben vágtat! De ekkor már Jánoska a hátán érezte a nyomukban szálló táltos ló leheletét.
– Megmondtam, hogy meghalsz, ha szökni próbálsz! – harsogta a sárkány, s félelmetes buzogányát forgatta a feje
fölött.
Jánoska keze ügyébe vette a kisbaltáját, a vasderes pedig fejét hátrafordítva így nyerített:
– Miért tűröd, kedves bátyám, hogy a sárkány öt mázsás sarkantyúkkal vagdossa az oldaladat? Ugyan vesd le a
hátadról! A fekete táltos abban a pillanatban nagyot rúgott, lovasa kirepült a nyeregből és zuhant, zuhant a
feneketlen mélységbe…
A sárkány paripája Jánoskáé lett, a vasderes a király lányáé. Most már a gondolatnál is gyorsabban repülhettek
hazafelé, az öreg király várába.
Volt otthon aztán nagy csodálkozás, amikor az égig érő fa tövébe leereszkedtek. Az öreg király meg a lánya
boldogan összeölelkeztek. Jánoskát pedig a király fiává fogadta és neki adta fele királyságát. Azóta is boldogan
élnek, ha meg nem haltak.
___________________________________________________________________________________________

AZ ÉGIGÉRŐ FÁT már sokan, sokféleképpen próbálták meg lerajzolni.

RAJZOLD LE TE IS!

TÖRD A FEJED!
Válaszolj a kérdésekre!

1. Vállalnád-e, hogy felmászol az égigérő fa tetejére?
2. Szerinted mit vagy kit találnál a fa tetején?
3. Ha valaki bajban lenne, megmentenéd?
4. Ki lenne a segítőd, milyen állat?
5. Mi lenne a jutalmad a küldetés teljesítéséért?

________________________________________________________________________________
JÁTÉK
Ez egy sorrend-játék, amiben ki kell találni az előző képek alapján, hogy mi következne.
Szóban is elvégezheted.
Mondd Anya után: MADÁR, FA, MADÁR, FA, MADÁR, FA, ? (mi jön?)
Csináld ugyanezt minden sorral!

SZÁMOLJUNK!
Melyik színű kismadárból hányat látsz a fán? Hány fészek van? A leveleket is meg tudod számolni?

________________________________________________________________________________
ALKOSSUNK!
KREATÍV ÖTLETEK

Vegyetek elő egy üres
papírhengert!
Tekerjétek körbe barna fonallal.
Vágjatok ki kartonpapírból
lombkoronát.
Zöld fonallal tekerjétek
azt is körbe-körbe.
Gyúrjatok kis színes
papírgalacsinokat és
ragasszátok a lombra!
Ha ügyes vagy, kismadarakat
is kivághatsz és a fára
teheted!

Jó munkát!
Az elkészült alkotásokat a
cskekcinke@gmail.com e-mail címre várom!

Szeretettel: Vera néni

