Kedves Zöldikés Szülők és Gyermekek!
Ismét gyönyörű munkákkal, élménybeszámolókkal tettétek széppé a hetünket, amiért
nagyon hálásak vagyunk! Öröm volt olvasni, hogy milyen jól sikerült az anyák napi
meglepetés! Köszönet érte az apukáknak is!
Egy új hét kezdődik. Most a madarak és a fák napját (május 10.) ünnepeljük. A Föld napján
a fákkal foglalkoztunk, most a madarak köré építjük tevékenységeinket.

Madarak hete
(2020.05.04. – 2020.05. 08.)
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=xm6RdegEr4c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1nMFRHjKFqAZ94fGntr
Q_zerdmB2unTphlp7WpBRTWNko7dHWkYfPdTaM

Mese:
 Grimm: Vadhattyúk:
https://csimota.indavideo.hu/video/Simsala_Grimm_A_vadhattyuk?fbclid=IwAR0WOPe9Fpqb2zCe
9S64T1jaIcOsNkplT8ewaSoTPwDZoX97glXSSoxYb38


Magyar népmese: Pelikánmadár:
https://www.youtube.com/watch?v=SP9RanLHU6c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xsctBhXBGD0l
Xcf-MQ1KeyZspHCsddD0GeliaUvEuFWOvXMNbPbSWB_A

Ha megnézted a két meséből valamelyiket, képzeld el, hogy te is herceg (hercegnő) vagy! Milyennek
képzeled el a váradat, palotádat? Rajzold le és a vár (palota) mellé magadat is hercegként
(hercegnőként). Ne feledd, a végtagjaink nem csak egy vonalból állnak!



Albert mondja, a természet jobban tudja sorozatból: Mennyit ér egy madár?
(ismeretterjesztő mese nagycsoportosoknak):
https://www.youtube.com/watch?v=ow0cVYjeGXw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR227UmMA0Vo
2b959xLJG3P0YzkbqqYsHZS8Lh0wu5AoxOEHfm4RIO2to0g

Vers: Bartos Erika: Dalárda
Debreceni Nagyerdő
Közepében etető
Hét csipogó kismadár
Odabenn a nyárra vár.
Legkisebb a királyka
Vörösbegy a barátja

Zöldike és Cinege,
Mind a kettő picike
Didereg az őszapó
Vele reszket a rigó
Jut még hely a verébnek
Heten éppen elférnek

Csipognak és csevegnek
Minden magot megesznek.
Hét daloló madárka
Csiripelő dalárda.

Ezt a verset az oviban már tanultuk. Emlékeztek rá? Hallgassátok meg újra, és figyeljetek jól, hogy
melyik 7 madár van benne!
Megzenésítve itt hallgathatod meg:
https://www.youtube.com/watch?v=o1FWv49sbGo
Mellékletben megtaláljátok a 7 madárka fényképét.
Most nézzétek meg ezt a kis videót, amiben a madárkák az
itatóhoz mennek. Melyik 4 madárka szerepel a versben és ebben a
videóban is? Mennyi fajta madár ment az itatóhoz? Számoljátok
meg! https://www.youtube.com/watch?v=_T38Wktekpg
Rajzoljatok le ezt a 4 madárkát. Olyan színűekre színezzétek,
amilyenek a valóságban!
Külső világ tevékeny megismerése:
 Ki tudja elmondani? Nem minden fajta szarka farka tarka, csak a tarkafajta szarka farka tarka


Melyik madárra gondoltam? Ha meg van a válasz, hallgasd meg a hangját!
– Nappal alszik, éjjel röpül, jobb híján száraz fészekben ül. Nagy a szeme, nagy a füle. Egér, ürge
fél is tőle (bagoly): https://www.youtube.com/watch?v=8M9zG1WnHDY
–

Fúr-farag, de mégsem ács, kopog, mint a kalapács. Fák orvosa, doktora, erdőben az otthona
(harkály) https://www.youtube.com/watch?v=jiTMAEPE9TA

–

Cerregek és csörrögök, minden fényeset gyűjtök (szarka)
https://www.youtube.com/watch?v=qBbFuMSQj-k

–

Hosszú csőrű fehér madár, kéményeden kelepel, néha még a tóban lesi, jön-e már az eledel.
(gólya) https://www.youtube.com/watch?v=y-5xhzs77eY

–

Csoportunk névadója (Zöldike): https://www.youtube.com/watch?v=oIqAbQq854g



Miért énekelnek a madarak? A választ itt megtalálod: https://www.youtube.com/watch?v=3fKeaORU7E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2LbAiQcjTDlOvpPCNj_KJGJHTpmL1S6xuJvGNTd5_IA2h9UiX45G
MfLcc



Hogyan készítenek fészket a madarak? A választ itt megtalálod:
https://www.youtube.com/watch?v=tJcmF4hi3T8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR227UmMA0Vo2b959xLJG
3P0YzkbqqYsHZS8Lh0wu5AoxOEHfm4RIO2to0g



Hallgassátok meg Kalap Jakab: Erdőben a madarak dalát: https://www.youtube.com/watch?v=gQ245l2A0w



Végül mozogjunk egy kicsit: Nád a házam teteje: https://www.youtube.com/watch?v=YdCJ_8R0qOQ

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka:
 Készíts madárfészket madárkával (küldünk egy pár ötletet, de érdekelne, hogy ti milyen madárkát és
milyen fészket készítenétek)



Készíts madárkát! Keress egy botot és ragaszd rá a
papírra (vagy rajzolj). Rajzolj rá még leveleket (aki tud
levelet is szedni, akár filctollal beszínezve lenyomatként
is elkészítheti). Rajzold meg a madárka fejét,
farkincáját, csőrét, majd vágd ki. A teste 4-5 félbehajtott
körből van összeragasztva. Ha elkészült rajzolj neki
szemet is (ne feledd, oldalról látod a madárkát, ezért
csak egy szemet rajzolj).



Ha valakinek van otthon pompomja (ha van fonal, abból is tudtok
készíteni, de helyettesíthető kisebb, könnyű labdával,
szivaccsal, vattapamaccsal, stb.) Szükség lesz még gyöngyre
(helyettesíthető fonallal, anyagdarabkával, lényeg, hogy
hajlékony legyen). A tollakat, csőrt, szemeket papírból is
megrajzolhatják. Végül fonallal, damillal fel kell kötözni a két
lábát, testét, fejét. Teteje (ahol mozgatja) lehet spatula, bot,
fagyipálcika, hurkapálcika, fakanál, stb.



Tili – Toli játék készítése: (akár saját fényképpel, saját rajzzal)
https://www.facebook.com/watch/?v=637788840399636

Iskolaelőkészítés:
 Cipőkötés gyakorlása


Wordwall feladat: Pörgesd meg a szerencsekereket. Melyik madár az?
https://wordwall.net/hu/resource/1879174/p%c3%b6rgess-milyen-mad%c3%a0r



Átrajzolós feladatok: (mellékletben)



Irányokkal rajzoló feladatok. Itt ne felejtsétek el, hogy balról jobbra haladunk, mint az olvasásnál!
Ehhez szükségetek lesz egy kockás papírra. Papír közepén kezdjétek el. Mi jött ki?
1 feladat

2. feladat

Jó munkát és jó szórakozást kívánunk hozzá!

Budapest, 2020. május 4.
Szvobodáné Ivancsics Mónika
Horváthné Katona Tímea

Madarakról képek Dalárda vershez:

Zöldike

Királyka

Vörösbegy

Kékcinege

Őszapó

Fekete rigó

Veréb

