Kedves Fülemüle Gyerekek!
Biztosak vagyunk benne ,hogy május első vasárnapján minden kisgyerek nagy
szeretettel lepte meg az édesanyját ,anyák napja alkalmából.
Ezen a tavaszon, már megemlékeztünk a Víz-és,a Föld világnapjáról. A következő jeles
napról emlékezünk:
Minden évben május 10.-én ünnepeljük a madarak és fák napját. A zöld jeles nap célja, hogy
felhívja az emberek figyelmét a fák fontosságára, a madarak védelmének feladatára. Tudom
gyerekek ti is szeretitek a természetet.

Mutatok egy mondókát, mondjátok el:
Madarak voltunk ,földre szálltunk,
Búza szemet szedegettünk,
Mond meg nékem te ,hányat mondasz Te!

Kicsik az egyenletes lüktetést, nagyok a ritmusát tapsolják!

Erre pedig mozoghattok, ugrálhattok!

https://youtu.be/SQ8uafjnaXY

-Ugráljunk, mint a verebek

Tetszeni fog ez a dal nektek: https://youtu.be/nSgLqHCE1fQ
https://youtu.be/heptctyvaA8

-Gryllus-Madár voltam….
-Gryllus-Hallgatag erdő

Melyik madarat láttátok a kertben vagy séta közben a képen lévő madarak
közül?

Varázsoljatok színeket a madarak tollaira, miután megkértétek szüleiteket,
nyomtassák ki nektek.

Ha kedvetek van, színezzétek ki ezt a szép álommadaras színezőt is.

Ezután, kérjétek meg anyát, vagy apát, olvassa el ezt a mesét nektek:

Mese Csöpiről, a kis rigóról

Élt egyszer a kerekerdőben egy rigópár. Szép fészket is építettek a bokrok közé; vékony, de erős
gallyakból fonták, fűszállal és puha pihetollakkal bélelték. A rigómama lerakott négy picurka kis
tojást és a papával mindketten nagy szeretettel, odafigyeléssel vigyáztak rá.

A mama naphosszat melengette a tojásokat, többször megforgatta őket, a papa pedig a közeli
bokrokon és fákon figyelt, nehogy valaki zavarja a költést. Messzehangzó énekével boldogan adta
tudtára a környék lakóinak, hogy itt nemsokára négy kisrigó fog kikelni a tojásból. Arra persze
nagyon vigyázott, nehogy túlságosan közel csalogassa a környék falánk, cirmos kandúrját, vagy a
félelmetes fészekrabló hollót, estleg a ragadozó karvalyt. Telt múlt az idő és egyszercsak a
rigómama boldogan újságolta párjának, hogy már hallja is, hogy a kicsinyek hogyan kopogtatnak
belülről a tojáshéjakon; bizony, holnap reggelre áttörik kis csőrükkel azt, és ki is fognak kelni.

Így is lett. Négy kis pelyhes rigófióka bújt ki a tojásokból. A legkisebb, aki legutoljára bújt ki, a
Csöpi nevet kapta – talán éppen azért, mert ő volt a legkisebb. Csöpp kis rigófióka volt, de nagyon
élénk! Amikor a mamája vagy a papája megérkezett a fészekhez egy-egy finom, kövér gilisztával,
bizony ő tátotta legnagyobbra a száját, hogy neki jusson a legjobb falat. Ez persze nem mindig
sikerült, hiszen szülei ugyanolyan gondosan etették a többieket is, mint őt.

Szépen éldegélt a rigócsalád, a szülők szorgalmas munkája révén a kisrigók gyorsan cseperedtek
és tollasodtak. Amikor a macska, vagy a karvaly kóborolt a fészek környékén, a rigószülők gyorsan
csendre intették a csivitelő kicsiket, akik szófogadóan meg is lapultak a fészek mélyén, amíg a
veszély el nem múlt. Olyan szépen megerősödtek, hogy egy szép júliusi napon már elkezdhették
szárnyaik próbálgatását. Kiugrottak a fészekből és a bokrok alatt rejtőztek el; a szüleik ide hordták
nekik a táplálékot. Addig, amig ők gilisztavadászaton voltak, a kicsik próbálgathatták a repülést. A
szülők persze felhívták a fiókák figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak, bárki arra jár, gyorsan
röppenjenek vagy fussanak be a bokrok alá! Csöpi is így éldegélt a bokrok alatt, azonban kicsit
lustácska volt. Inkább szaladgálni szeretett; a repülést alig-alig próbálgatta. (Pedig ha tudná
milyen nagy szüksége lesz neki majd arra!) A finom gilisztákért is a mamája vagy papája elé
szaladt, hiába mondta az neki, hogy inkább próbáljon meg felröppenni.
Történt egyszer, hogy a rigószülők kicsit sokára érkeztek meg, Csöpinek már nem volt türelme
várni. Messze merészkedett a bokroktól, hátha hamarabb meglátja mamáját vagy papáját. Sétált,
ugrándozott, megszemlélte a sárga gólyahírt, rácsodálkozott az égszínkék nefelejcsre (meg is
csipegette egy kicsit), jót kortyolt egy kis tócsa friss vizéből, amelyben a tegnapi eső vize gyűlt
össze. Sütött a nap és Csöpi jól érezte magát: szép volt körülötte a világ.
Egyszercsak furcsa érzése támadt. Biztosan ti is éreztetek már ilyesmit; megérzi azt az ember –
akarom mondani: kisrigó, ha valaki figyeli. Hátrafordult, és éppen abban a pillanatban, amikor egy
sötét árnyék suhant feléje! A macska volt az. – Menekülni kell! - jutott egy szempillantás alatt
Csöpinek eszébe anyja tanítása és már rohant is, ahogy csak a lábai bírták. Rohant, rohant, de már
érezte, hogy elveszett! A lábaiból kezdett kifogyni az erő és a bokrok messze voltak... Még egy
pillanat és bekapja a macska!

– Repülj! Hallotta ekkor a kiáltást. Az anyja kiáltott, aki visszaérkezve már messziről észrevette a
veszélyt. Csőréből az össze gilisztát kiejtve sietett kicsinye segítségére. De már késő volt. Nem
tudta már elterelni Csöpiről a macska figyelmét, csak egy kiáltásra futotta: – repülj! És éppen
abban a pillanatban, amikor a macska a száját kitátotta, hogy félelmetes fogai közé ragadja a
kismadarat, Csöpi az utolsó erejét is összeszeve elrugaszkodott...
Az utolsó pillanatban feltört benne az ősi ösztön: a madárnak repülnie kell! Néhány szárnycsapás,
és Csöpi anyjával együtt beröppent az oltalmat adó bokrok közé. Tetvérei is rémülten figyelték a
jelenetet és megnyugodva vették körül a remegő kismadarat, mikor megmenekült. Csöpi első
repülése az életét mentette meg. Nem is feledkezett meg a gyakorlásról soha többé, és pár nap
múlva már vígan kanyarogva repült a fák között és ügyesen röppent ágról ágra, hogy megtanulja
még mindazt, amit egy kisrigónak kell ahhoz, hogy felnőhessen.

Gyerekek, tudjátok hogy csoportunk neve is egy kismadárról a Fülemüléről kapta a
nevét.
Hallgassátok és nézzetek meg egy kis ismertetőt a fülemüléről. Ugye milyen
gyönyörű hangja van?

https://youtu.be/66NN7GV2hos

-Fülemüle madár rövid ismertető és gyönyörű hangja

Milyen madarakat ismertek még?
Soroljátok fel! Rajzoljátok le, melyik madár a kedvencetek?
A rajzotokat fényképezzétek le szüleitek segítségével, és küldjétek el nekünk.

Jó lenne ha közösen tudnánk fát ültetni ,de a jelenlegi helyzetben ezt most
sajnos nem tudjuk megtenni.
Arra gondoltam ,készítsetek az otthonotokba egy nektek tetsző fát, amelyikre
bármikor rászállhat ,a ti kedvenc madaratok! Az évszaknak megfelelően
készítsétek.
Egy kis segítsék: Papírkarton, olló , és anya vagy apa segítsége szükséges hozzá.

Kis madárfészket készíthettek hozzá, madárkával:

Mariann néni szeretne ezzel az ízletes „Madárka”sütivel kedveskedni nektek.
Készítsétek el közösen anyával, segíthettek a hozzávalók kiválogatásában,
kimérésében, a tészta összeállításában.

HOZZÁVALÓK










Hozzávalók:
50 dkg liszt
3 dkg élesztő
1 + 3 evőkanál cukor
5 dkg vaj
3 dl tej
csipet só
1 db tojás a kenéshez

ELKÉSZÍTÉS
Elkészítés: Az élesztőt 1,5 dl tejjel és 1 evőkanál cukorral felfuttatjuk, a vajat egy
kicsit megolvasztjuk, a maradék 1,5 dl tejben 3 evőkanál cukrot feloldjuk, és pici
sóval az átszitált liszthez adjuk. Mindezt nagyon jól kidolgozzuk, majd hagyjuk kelni
úgy 1-1,5 óráig, de közben fél óránként átgyúrjuk.
A megkelt tésztát nyújtódeszkára borítjuk, 8 fele vágjuk. Az 1/8-át kisodorjuk,
kettévágjuk, így 2 kisebb sodralékot kapunk. A kis sodralékból görcsöt kötünk, a
vágott része kerül alulra, a hegyesebb vége lesz fent. Ugyanígy járunk el a maradék
tésztával.
Elég nagy távolságra a sütőpapíros tepsibe rakjuk, megkenjük 1 felvert tojással, 1-1
szem mazsolát dugunk, a *csőre* mellé két oldalon. Előmelegített sütőbe toljuk, és
20-25 perc alatt megsütjük, alsó-felső sütéssel 150-170 fokon.

Kellemes időtöltést, jó játékot kívánunk nektek! Továbbra is várjuk az
általatok elkészített szép munkákat, és kedves visszajelzéseiteket!
Ölelünk benneteket: Móni néni ,és Edina néni

Készítette: Nyáriné Horváth Edina és Békésiné Muhari Mónika

