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Kedves Gyerekek! Kitaláljátok, hogy ezen a héten miről fogunk
beszélgetni?
Bizony! A hatlábú, sokszor szárnyas, sokszor hangos vagy
éppen szorgos barátainkról, a bogarakról, rovarokról! Hány
ilyen állatot tudsz felsorolni!
Figyeld meg a környezetedet! Ha van udvarotok, less be a fű
alá, de az erkélyről, ablakról is tanulmányozhatod ezeket az
élőlényeket!
Nézd milyen sokfélék!

Melyik a kedvenced?
Szerinted a valóságban melyik állat a legnagyobb és melyik a
legkisebb a képen láthatóak közül?
Meg tudod számolni, hogy hány állat tud repülni?
Felteszek pár találóskérdést! Kitalálod, hogy melyikre
gondoltam?
 Se hárfája, se gitárja, mégis szól a muzsikája. (tücsök)
 Odamegyek gyűjtögetni,
ahol vannak morzsák,
így marad a porszívóban
üresen a porzsák. (hangya)
 Szépnek tart felnőtt és gyerek,
pedig csúf hernyóból kelek. (lepke)
 Icipici lánynak pettyes a ruhája,
Kezedre ül, elszáll,
S csak bámulsz utána. (katicabogár)
 Döngicsélve körbeszállok,
Virágporra rátalálok.
Összegyűjtöm, szedem néked,
Így eheted majd a mézet. (méh)
Ha van kedved, Te is találj ki hasonló találóskérdéseket! Vajon
kitalálják a szüleid a megfejtéseket?

Most nézzük sorba az első oldalon található állatokat!
Emlékszel még arra, hogy mik szerepeltek a képen? Mit
érdemes róluk tudni?
1. Hangya
Képzeld, bár igen apró
állatról van szó, olyan nagyon
erős, hogy képes még a társait
is felemelni! Szüksége is van
az erejére, hogy szorgosan
összegyűjtse az eleségét.
Nagyon hamar kiszimatolja
az
ételmaradékokat,
felkutatja azt, szól a társainak, akikkel együtt szorgos
katonaként hordják az ennivalót a hangyabolyba, ahol élnek.
Hallgasd meg a következő dalt ezekről az állatokról!
Gryllus Vilmos- Hangyák
https://www.youtube.com/watch?v=gfZ-1x-nnaQ
2. Pillangó
A következő állat a pillangó. Tudod,
hogy miből less a pillangó? Bizony, a
hernyóból. Mikor a hernyó jól lakott
- és hidd el nekem, nagyon sokat
eszik - bábbá alakul, amiben idővel
kifejlődik a pillangó. Nézd meg az
alábbi videót, hogy megtudd, hogyan
alakulnak át!
https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc

3. Katicabogár
Ezek a méltán népszerű bogarak, színes, pöttyös hátukkal
szerettetik meg magukat az emberekkel. Apró rovarokkal,
tetvekkel táplálkoznak. Sokfélét ismerünk, vannak sárgák,
narancssárgák és piros hátú katicák. A pettyeik száma is eltérő
lehet.

Meg tudod számolni az alábbi katicák hátán lévő pöttyöket?

4. Méh
Ezek a kedves kis állatok készítik nekünk az egyik legédesebb
ennivalónkat, a mézet. Szorgosan gyűjtik a virágok nektárját,
amit aztán elvisznek a kaptárba, és társaikkal együtt egy édes
folyadékot, mézet készítenek. Ez az ő eledelük, de mi is nagyon
szeretjük, igaz?
Nézd meg a képeket! Tudod, hogy hogyan néz ki a kaptár?

Fontos, hogy tudd, a méhek a barátaink, nem szabad
összekeverni a darazsakkal! Ne bántsátok a méheket, és ne
féljetek tőlük! Nekik köszönhető, hogy ennyi édes gyümölcsöt
nyelhetünk!

5. Tücsök
Ezzel az állattal ritkán lehet találkozni, de amilyen jól el tud
rejtőzni, olyan hangos szerenádot képes adni késő tavasztól
nyár közepéig. Ciripelését messze lehet hallani, a szárnyai
összedörzsölésével képes kiadni ezt a hangot.

Hallgassátok meg a következő mesét!
La Fontaine: A tücsök és a hangya
Mit csinált a Tücsök nyáron?
Csak muzsikált hét határon.
Aztán jött a tél a nyárra,
s fölkopott a koma álla.
Szomszédjában élt a Hangya.
Éhen ahhoz ment panaszra,
s arra kérte, egy kevéske
búzát adjon neki télire.
„Búzát? – szólt a Hangya sógor. –
Már ez aztán a sok a jóból!
Tél elején sincs búzád már?
Hát a nyáron mit csináltál?”

„Mit csináltam? Kérem szépen,
muzsikáltam – szólt szerényen
Tücsök mester. – Aki kérte,
nótát húztam a fülébe!”
„Nótát húztál, ebugatta?
No hát akkor – szólt a Hangya –
járd el hozzá most a táncot!
Jó mulatságot kívánok.”

Tudjátok, hogy milyen hangszer a hegedű? Hallgassátok meg
az alábbi zenét!

https://www.youtube.com/watch?v=iEBX_ouEw1I
És tudod, hogy valójában hogyan ciripel a tücsök?

https://www.youtube.com/watch?v=17Jq0QqK4k0
Szerinted hasonlít a hangszer hangja a valódi
tücsökciripeléshez? Te tudod utánozni?

Hallgassátok meg a következő dalokat! Milyen állatok nevét
hallod? Ha van kedved, táncolj! Ugye jól esik? Kérd fel a
szüleidet is!
https://www.youtube.com/watch?v=n-6OmEYAeOE
https://www.youtube.com/watch?v=fVGpd_XYyn8

Hoztam Nektek feladatot!
 Tudod, hogy melyik állat hol él?

 Megtalálod a különbségeket a két kép között?

Készítsetek állatokat só liszt gyurmából!
Hozzávalók:





20 dkg liszt
20 dkg apró szemű só
125 ml víz
1,5-2 evőkanál étolaj

Elkészítés:
A lisztet keverd el a sóval, majd add hozzá
a vizet és az olajat. Gyúrd kézzel jó
alaposan össze, majd indulhat is a móka!
A kész alkotások 2-3 nap alatt kiszáradnak
a szobában. Ételszínezékkel, kakóval
színezhető. Használhatsz különböző
kiegészítőket lábaknak, szemeknek!

Fessetek pillangós képet!
Hozzávalók:
 papír
 festék
 ecset

Elkészítés:
1. Hajtsd félbe a papírodat,
majd hajtsd vissza. Rajzolj a
fél

papírodra

egy

fél

a

kép

pillangószárnyat
szerint.

Ezután fesd be a megrajzolt
pillangórészt.
2. Gyorsan hajtsd félbe a papírt,
hogy a festékes rész nyomot
hagyjon

a

papír

másik

oldalán!
3. Terítsd ki a lapot, hagyd
megszáradni, és gyönyörködl
a színes művedben!

Kedves Gyerekek!
Nagyon örülünk a sok elküldött munkának, a fényképeknek és a beszámolóknak!
Reméljük, hogy hamarosan találkozunk, addigis küldjetek nekünk levelet a
vorosbegyzuglo@gmail.com- email címre!
Szeretettel várjuk a műveiteket! Ha sikerül egy rovart, bogarat találnotok,
fotózzátok le, és küldjétel el nekünk, szeretnénk veletek együtt örülni a kedves kis
vendégeiteknek!
Bízunk a mielőbbi találkozásban,
Hajni és Kitti néni

