Kedves Bagoly csoportos gyerekek!
Gyönyörű tavaszi idő van. Remélem, hogy mindegyikötök jól van és kicsattanó
egészségben töltitek a napokat otthon. Az időjárás már nagyon csalogat a
szabadba, jó is élvezni a Nap melegét, a lágy tavaszi szellőt, a sétát, vagy egy
rövid kirándulást. Viszont az is fontos, hogy
minél többet tevékenykedjetek, hiszen így
lesztek okosabbak és ügyesebbek. Igértem,
hogy amíg nem tudunk talákozni az oviban,
addig küldök nektek ötleteket az otthoni idő
tartalmas eltöltéséhez.
Most, az aktuális időszakhoz kapcsolódóan
„JÁTÉK A SZÉLLEL” témában gyűjtöttem nektek ötleteket. Kellemes és tartalmas
időtöltést és jó ötletelést kívánok hozzá!
Zenehallgatás/ ismétlés: Tavaszi szél, énekeld te is a dalt.
https://www.youtube.com/watch?v=18CLqPBOp7Q
Elsőnek egy ismétlő játékos feladatot kínálok, amit a napokban találtam és
kapcsolódik az előző témánkhoz is. Viszont a feladathoz szükség lesz a szüleid
segítségére, mert ezt a számítógép segítségével tudjátok csak megoldani.

„Egy egészen különleges mese ovisoknak sok feladattal”
Ismétlés: „madaras rejtvény”Ügyes légy!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffZF7nkmbU3iEZamPMk-l8LntU6vuqVwYifjPaRZt8SOfQ/vi

Tudod-e milyen évszak van most? Ha TAVASZ-T mondtál jól feleltél.
Zenehallgatás: Apacuka zenekar – Évszakok:
https://www.youtube.com/watch?v=RbySyD-qVMU

Ismételd el a Hónapsoroló mondókát: itt tudod meghallgatni:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=24HLSbNQqA&feature=emb_logo

Tudod-e melyik HÓNAP-ban járunk? Ha május-t mondtál jól feleltél.
Vers:

Festés: Hallgasd meg a verset, figyeld, meg miről szól.
Készíts képet arról, ami neked a legjobban tetszett benne.
Figyelj a színekre! Figyeld meg a képet az is segítség.

A környező világ megismerése/ velünk élő természet:

Május van, itt vannak a “böjti szelek”! Hallottad-e már ezt a kifejezést?
A népi megfigyelés szerint (is) az évnek ez az időszaka gyakran szeles, sőt
időnként nagyon szeles.
Nem mindig kellemes nagy szélben sétálni vagy játszani kinn a szabadban, de
remek alkalom arra, hogy beszélgessetek, tapasztalatokat gyűjtsetek a szélről,
annak eredetéről, megismerjétek annak hasznos és kevésbé hasznos oldalát!

Találd ki:
Honnan jön?
Senki se tudja,
Azt se, merre visz az
útja,
kéményeken furulyáz,
tőle lobban a parázs,
hátán felhő lovagol,
a fák róla beszélnek,
minek hívják, no,
mondd meg: szélnek

Most pedig, játsszunk egy kicsit a széllel:
Egyenletes lüktetés gyakorlása, tapssal, de próbáld meg járással is
összekapcsolva csinálni. Tanuld meg a mondókát.
„Sötétben is fúj a szél, hosszú lába földig ér.
Eresz alatt kopogtat, ne hajolj ki, megfoghat!”

Zenehallgatás:
Csillaghúr zenekar: Mit csinál a szélgyerek
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=GYeX6sQMjVc&feature=emb_logo

Gondolkodj és próbálj válaszolni! Honnan tudjuk, hogy fúj a szél?
Pl.:
Mondj te is példákat! Számold meg mennyit sikerült felsorolnod.

















belekap a ruhánkba, lobogtatja a hajunkat,
ha szembe megyünk vele, nehezebben tudunk lépni,sőt néha még
levegőt is alig tudunk venni tőle,
hajlítgatja a fák ágait, susogtatja a leveleket,
a virágok, fűszálak is hajladoznak,
a felakasztott virágcserepeket lengeti a szél.
csilingel a szélcsengő,
felborzolódik a kutyus szőre
lobognak a kiterített ruhák, leng a zászló,
a nyitott ablakon kirepül a függöny,
fodrozódik a pocsolya, hullámzik a tó vize,
kifordul az esernyőnk,
felborulnak az udvaron hagyott műanyag székek,
elgurulnak a vödrök, feldőlnek a kisebb virágcserepek,
levelek és por kavarognak a levegőben,
ha az égre nézünk, látjuk, hogyan úsznak tovább a felhők,
halljuk a hangját is: zúg, süvít, susog,

Figyeld meg, milyen az ha „fúj a szél”!

Meséld el: - mit érzel az arcodon, amikor fúj a szél?

Hallgasd meg:
Juhász Katalin - Gyerekdalok Szél, szél:
https://www.youtube.com/watch?v=ZHmPQa_M218
Tavaszi szél:
https://www.youtube.com/watch?v=EUjYi4BcC58&t=81s

Felismered mi ez?

szél-irány jelző zsák!

Tudod, mire és hol használják? Meséld el, ha tudod, ha nem kérdezd meg a
szüleidet, ők biztosan tudják.

Zenehallgatás/ hallgasd meg: Fújd el velem a felhőket:
https://www.youtube.com/watch?v=WbRHz23FdIk

Tapasztalatszerzés: Tudunk mi is szelet “csinálni”? Mit gondolsz erről? Mesélj
és mondd el a véleményedet!


Vajon rájönnek-e a gyerekek, hogyha fújnak, legyeznek, vagy pl. egy konyharuhát
lebegtetnek, akkor is mozgásba hozzák a levegőt, vagyis szél keletkezik?

Szerezz konkrét tapasztalatot. Hogyan? Elárulok néhány ötletet:


A szüleid segítségével a hajszárítót is bevethetitek egy kis szeles játékhoz,
vagy csinálhattok szélvihart egy ventillátorral! Fújjatok el vele egy felfújt
lufit, vagy papírdarabokat, vattapamacsokat az asztalról! Mi az, amit
sikerül elfújni és mi az, amit nem tud felkapni a “szél”? Miért nem?



Jó játék lehet a pumpa is!(Tudod mi a pumpa?) Tartsátok a csövét egy tál
víz fölé és figyeljétek meg, mi történik a vízzel?

Fantázia és a finommozgás fejlesztése: Most képzeld azt, hogy egy fa vagy!
--Mutasd meg, mi történik veled, ha megsuhint az erős szél!
-- Utánozd, ahogyan mozognak a leveleid, (billegesd úgy az ujjaidat,)!
-- Változtasd a mozgást: most erősen fúj a szél, most gyengén fúj, most csak a
szellő libben.
– Utánozd a szél hangját/ suhogását is közben a hangoddal!
-- Most pedig ülj le és figyeld meg:- hogyan futnak a felhők az égen!
Vers: Hallgasd és tanuld is meg a verset:
Kovács Barbara: Levél a szélben
Egy kis huncut szélgyerek,
falevelet kergetett.
Össze-vissza kavarta,
feldobálta magasra.
Rászórta a fejemre,
leráztam én nevetve.
Feldobáltam fel az égbe,
kapaszkodjon meg a szélbe.

Rajzold le!– Szerinted milyen lehet a versben lévő huncut szélgyerek?
Hallgasd meg újra: Szélgyerek
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=GYeX6sQMjVc&feat
ure=emb_logo
Ideje egy kicsit mozogni / felfrissülni:

Játékos mozgás: Bújjatok most szél úrfi bőrébe!
Ha módjukban áll, teremtsenek
lehetőséget arra, hogy
szabadon szaladgálva „szél
úrfivá változhassanak” a
gyerekek!
Utánzó, játékos mozgás. Fontos, hogy szabadon élhessék át az élményt!
Fussunk, szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk!
(ezt közben énekelhetitek is)
Fújja szél a fákat, letöri az ágat, reccs!
(magasra nyújtott karral hajladozunk, és a “reccs”-re leguggolunk)
Fújj szél, meleg szél, jön a tavasz, megy a tél!

Közös Játék a családdal: Fújjátok el a pingponglabdát az asztal túlsó végére!
Próbáljátok közösen és az asztalon tartani.

Most jöhet egy kis mozgás: Zenés torna Molnár Orsival
https://www.youtube.com/watch?v=T3pJ8nGSyyU

Ne felejts el a rendszeres gyümölcs vagy zöldség fogyasztását,
fontos a vitaminpótlás!
Játékok a széllel, a levegővel! Próbáljátok ki!
Célba fújás Tegyetek az asztalra pingpong labdát és próbáljátok átfújni az
asztalon. Fújhattok célba is, mondjuk két gyufaskatulyából kialakított kapuba!
Zenéljetek a levegővel! Keressetek különböző hosszú és átmérőjű
papírgurigákat, vagy másfajta csöveket és fújjatok bele! Figyeljétek meg, hogy
melyik milyen hangon szól! Milyen hangszereket ismersz, amelyeket így
szólaltatnak meg? Fújjatok fel félig egy lufit, aztán engedjétek el! Viccesen szól
és messzire repül – vajon mitől?
Fúvócső: Egy keskenyebb csőbe tegyetek papírgalacsint, vagy kukoricaszemet,
babszemet és jó erősen fújjatok bele. Felhasználhattok erre egy kiszuperált
golyóstollat is, miután szétszereltétek.
Honnan fúj a szél? Valamelyikkőtök csukja be jól a szemét, a másik pedig fújjon
rá valamelyik testrészére! Hol érezted a “szelet”? Tudtok gyengébben és
erősebben is fújni? Melyiket könnyebb kitalálni?
Hallgasd meg: Játék a szélben
https://www.youtube.com/watch?v=x7JqZ9PfXrQ

Mese: Móka Mama meséi:
Hallgasd meg: a náthás szélmalom:

https://www.youtube.com/watch?v=n7SP4blcDTY
Rajz: Most pedig arra kérlek, rajzold le, neked miről szólt a mese?

Egyszerű kézműves ötletek/ barkácsoláshoz

Ugye szereted a szélforgót?
Készítése egyszerű, de jó, ha tudod, hogy akár egy radír-végű ceruzába is
beleszúrhatod, ha nincs kéznél hurkapálca!

Szélforgók készítése: A két linken segítséget találsz, oda kattintva részletes
elkészítési útmutatót láthatsz:
https://sugarbeecrafts.com/pinwheels-kid-craft-contributor

https://www.youtube.com/watch?v=_PinemI4yz4

Használhattok papírgurigát is hurkapálca helyett, úgy biztosan nem szúrja meg
a kezed a gombostű és megfogni is könnyebb lesz!

Készíthettek szélmalmot, pl. vastagabb papírgurigából. Ha épp szélcsendes az
idő, csináljatok szelet ti magatok: pl. fújjatok rá, vagy kérjétek meg a szüleiteket,
hogy pörgesse meg a hajszárító, ventillátor segítségével! Mikor pörög jobban.

De, készíthettek szélmalmot, egyszerű műanyag pohárból is, lásd a két képet. Szükséges
még hozzá, papír, olló, filctoll, ceruza és miltonkapocs vagy rajzszög, na meg a saját
elképzelésed is.

Hajtogathattok pl. papírrepülőt is! Színezd és díszítsd ki!
A hajtogatás lépései a papírrepülő készítésről:

Barkácsolás: készíthettek egyéni ötlet alapján „kukás-zsákból” jól repülő
sárkányt is!

Hallgassátok meg: Kovács Barbara: Papírsárkány c. versét
Vigyorog a papírsárkány
Mert repülni úgy szeret!
Hogy magasra felszállhasson,
szépen kérte a szelet.
Fújjál, fújjál, kanyarogjál,
repíts messzi tájakra!
Óvatosan szépen vigyél,
Vigyázzál a farkamra!
Hogyha vadul száguldozunk,
Kócos lesz a farkincám,
és amikor visszaérünk,
Nem ismer majd senki rám.
A szelecske szépen vitte,
sima maradt a farka.
Papírsárkány megköszönte,
integetett kacagva:
holnapután megint menjünk
Messzire és magasra!

Hallgasd meg újra: Játék a szélben / Nándi mese
https://www.youtMesube.com/watch?v=x7JqZ9PfXrQ

Rajzold le: miről szólt a történet, neked mi tetszett benne? Figyelj a
helyes ceruzafogásra.

Egyéb” szeles „ötlet: Készítsetek szappanbuborékot és gyakorold a
buborékfújást.
A szél és a közlekedés. Sorolj fel olyan járműveket, amelyet a szél ereje hajt.
Repülő, léghajó, rakéta, vitorlás, folytasd a felsorolást.

Számold meg mennyit sikerült
felsorolni.
Néhány egyszerűen elkészíthető
játék, nem kell hozzá sok dolog,
színes papír, papírguriga, spatula,
színes ceruza, olló, ragasztó.
Ha még van kedved és tetszik az
ötlet, készítsd el őket.

Barkácsolás:
3D s Léghajó papírból: figyeld meg,
hogyan készülhet.
Rajzold meg a sablont, vágj ki több
darabot,(kb.11-12) hajtsd félbe, ragazd
össze.
Készítsd el a „kosarat” is.

Repülő:
Szükséges hozzá:
WC papír guriga,
ragasztó, nagy gyöngy és
spatula és kreativitás.

Rakéta:
Szükséges hozzá:
WC papír guriga, színes
papír, olló és az egyéni
elképzelés a
megvalósításhoz.

Megismered a képen látható növényt? Pitypang / gyermekláncfű. Mit tudsz
róla? Séták során keresd meg és fújd el a „bóbitákat”.
Vers: Szabó T. Anna: Pitypang:
https://www.youtube.com/watch?v=y3RvwnufQMk
A szél és a pitypang.

Ismerd meg a Pitypangot.
Hallgasd meg:
1.Mese: https://www.youtube.com/watch?v=OV2LxOpok2E

Zenehallgatás: Gryllus V. Pitypang:
https://www.youtube.com/watch?v=YBu7XmnNZNM

2.Mese: a pitypang bóbitája: https://www.youtube.com/watch?v=5I-XCzo92ts
Dal: Pitypang – Altató:
https://www.youtube.com/watch?v=6nv-rGs98LY

Festés: Pitypang virág: nézd meg a virágot és próbáld megfesteni a pitypangot,
ha szükséges, ötletet /segítséget itt találsz hozzá.
https://www.youtube.com/watch?v=zz384I62s7U
https://www.youtube.com/watch?v=kjjO36l7gYo
https://www.youtube.com/watch?v=LpQ3PL9knwg&t=395s

Vers: Weöres Sándor: Kis versek a szélről (megtanulom)
I. Tekereg a szél, kanyarog a szél,
didereg az eper-ág: Mit üzen a tél?
II. Fuj a szél, fuj a szél, de morog a szél.
Apró ez a szoba, mégis belefér.
III. Széles világba fut a szél magába,
nyakában a lába, sosem érsz nyomába.

Zenehallgatás: Hangszer ovi - Hej, Dunáról fúj a szél:
https://www.youtube.com/watch?v=isk12ATZqxk

Mese:

A cinke meg a szél.

Tölgyfa ágán üldögélt a cinke. Tollát
borzolgatta a szél. Fázott.
- Hú, de hideg vagy – mondta a szélnek
-, bizony fújhatnál melegebbet is!
- Elég meleget fújtam a nyáron – felelte
a szél. – Most tél van, hideget kell
fújnom.
- Ne mérgelődj – mondta a cinege. Az a
bajod, hogy mindig mérgelődsz, aztán
megöregszel időnap előtt. Úgy jársz, mint a héja, aki a hegytetőn lakik.

- Hogyan járt a héja? – kérdezte a szél,
és suttogóra fogta a hangját, hogy
jobban hallhassa a cinege meséjét.
- Úgy járt, ahogy mondom. Mindig csak
mérgelődött, vijjogott, s egy szép napon
megártott neki a sok méreg, kihullott a
tolla, megöregedett. Most ott gubbaszt
a hegy tetején. Nem tud felrepülni,
mert a szárnya tollát is elhullatta.

A kánya mesélte, ő látta. Sajnálta is
szegényt. Háromszor is elkiáltotta,
milyen kár érte: “Kár, kár, kár!”
- Milyen ostobaság – süvöltötte a
szél. – Tudnivaló, hogy én nem
szorulok semmiféle tollakra, ha
repülni akarok!
- Másképpen is pórul járhat az ember
a méregtől. Nem hallottad a vakond
esetét?
- Nem hallottam. Meséld csak el! – kérte a szél. S most már egészen elhallgatott, úgy figyelt a
cinke meséjére.
- Itt lakott vadrózsabokor tövében. Véletlenül vájta az alagútját a bokor töve alá.
Későn vette észre, hogy a gyökerek útját
állják. De ettől úgy megmérgesedett, hogy
csak azért is ott akart lakni, ahol a
rózsabokor. Addig erősködött, míg dühében
befúrta a fejét két ikergyökér közé, de
visszahúzni már alig tudta, a gyökerek
ráfonódtak a nyakára, és csak nehezen
menekült meg.
- A mezei pocoktól hallottam a történetet. Ugye milyen elszomorító?
- Ostobának elég ostoba történet – visította a szél. – Rám egy cseppet sem vonatkozik.
Hiszen nem lakom a föld alatt.
- Hohó! – kiáltott a cinege – te is befújkálsz minden lyukba. Ha nem is a föld alá, de minden
ág közé bebújsz. Szeretném tudni, mi örömet találsz az ilyen gyerekes bújócskában?
Te, aki olyan hatalmas vagy, hogy a legmagasabb sziklára is játszva fölléphetsz, akár egy
óriás! Mégis itt töltöd a kedvedet ezen az alacsony tölgyfán. Félek, hogy máris megöregedtél,
és nem futja az erődből magasabb kirándulásokra. Node erre már a szelet is elfutotta a
méreg. - Sajnálom, hogy szóba álltam
veled, kis ostoba. De minek is
hallgattam itt unalmas és
semmitmondó meséidet? Át kell
ugranom a Kárpátokba, vár rám az
északi szél. Még majd elkésem
miattad! S ezzel süvítve elszáguldott.
Nyomában olyan csendesség támadt,
hogy még a levegő is megenyhült
kicsikét. A kicsi cinege éppen csak erre várt. Összerendezte szétborzolt tollacskáit, szárnya
alá dugta a fejét. Aludni készült, mert közben egészen besötétedett. - Szél nélkül valahogy
csak kibírom ezt a hideg téli éjszakát – suttogta vidáman.

Hallgasd meg újra:
Csillaghúr zenekar: Mit csinál a szélgyerek
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=GYeX6sQMjVc&feature=emb_logo

„Játék a széllel” Készíts te is hasonló plakátot a munkáidból és kérlek, küldd
el nekem a fotóját ide: szangria53@gmail.com

Remélem az ajánlott ötletek, mesék, versek és dalok által sikerül tartalmasabbá
tenni a mindennapokat. Bízom benne, hogy hamarosan újra találkozhatunk, de
addig is szorgoskodjatok és vigyázzatok magatokra!
Kellemes időtöltést és Jó egészséget kívánok!
Szeretettel és öleléssel: Kata néni

Készítette: Szőllősi Katalin óvodapedagógus
Budapest, 2020. 05. 12.

