Kékcinege csoport_Május 11-17.

ROVAROK és BOGARAK
Kedves Szülők!
Ismét egy szép, nagy témához érkeztünk, ezért 5 napra bontom a tennivalókat.
Minden nap egyet nézzenek meg a gyerekekkel! Köszönöm!
______________________________________________________________________________________________________________

1. nap
Kedves Kékcinkék!
Ezen a héten pici, de fontos élőlényekkel, a bogarakkal foglalkozunk.
Tavasz van, éledezik a Természet.
A fák zöldülő levelei, a földből előbúvó, selymes fűszálak és a virágok édes illata
előcsalogatja a bogárkákat is.
______________________________________________________________________________________________________________

Nézd meg ezt a szép kis természetfilmet!
Rovarok tavasszal (természetképek zenével, beszéd nélkül) (2:19)
https://www.youtube.com/watch?v=WSeCD7AIBik
________________________________________________________________________________
KÉRDÉS: Hányféle bogarat tudsz felsorolni?

________________________________________________________________________________
Segít ez a jó kis dal, hallgasd meg!
BOGÁRBÁL – Vidám Manók Együttes
https://www.youtube.com/watch?v=yyEj69dwr8I (3:02)

Amikor Anya és Apa iskolás volt, biztosan sokszor hallották ezt a mondatot:
„Minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár.”
Kérdezd meg őket, emlékeznek-e, mi a különbség?
(„A rovarok az állatvilág egy osztálya. Ezen belül van a szárnyas rovarok alosztálya. És ezen alosztályon belül
vannak olyan rovarok amelyek egyik szárnypárja kemény kitin lemez. Ezeket hívjuk bogaraknak.”)

Valami olyasmi, mintha azt mondanánk, hogy minden Kékcinke csoportos óvodás, de nem minden
óvodás Kékcinke csoportos.
________________________________________________________________________________
És most teszteljük a TE memóriádat!
OKOSÍTÓ MEMÓRIAJÁTÉK ROVAROKKAL
https://www.youtube.com/watch?v=Bx8SxZZBUGs (4:11)
Sikerült megjegyezned mind a tízet?
________________________________________________________________________________
KÉRDÉS: Mit gondolsz?
Szerinted minden bogár tud repülni?
Sorolj fel bogarakat, akik repülnek! És aztán olyanokat,
akik nem repülnek!
________________________________________________
KÉZMŰVES FELADAT

→

Rajzolj kartonpapírra egy kört, egy ovális formát és két kicsi
karikát a szemnek. Színezd, majd vágd ki őket, és ragaszd
össze a kép szerint. Lábat zseníliadrótból tudsz kialakítani.
Vigyázz!
Számold csak meg, hány lába van?
Ötlet:
Kavicsfestéssel is készíthetsz magadnak
bogarat!
________________________________________________
Ha elkészítetted a bogárkádat, pihenésképpen nézd meg
a bogár-óvoda lakóit! Biztosan ismered őket!
MESE
Bogyó és Babóca az óvodában (5:00)
https://www.youtube.com/watch?v=AqCE8bU-0r0&t=105s
(Holnap innen folytatjuk!)

2. nap
Ha megnézted Bogyót, a csigafiút, és Babócát, a katicalányt, folytassuk tovább a katicákkal!
A KATICABOGÁR sokak kedvence, kedves kinézete miatt.
Gryllus Vilmos két dalt is írt róluk:
DALOK
Gryllus: Katicabogár (Maszkabál) (2:03)
https://www.youtube.com/watch?v=w3cNLM4Rw3I
Gryllus: Katica-kánon (2:00)
https://www.youtube.com/watch?v=NPVlN9LMtE4
____________________________________________________________ Melyik tetszik jobban?
KÉZMŰVES FELADAT
A kis katicabogarat elkészítheted kartonpapírból és gurigából is.
Tedd rá egy levélre! Elkészítheted a barátját is, Zümit, a méhecskét!

SZÁMOLJ! Hány pöttye van a középső képen levő katicának? (7)
________________________________________________________________________________
FELADATLAP
Számold meg az első két sorban a bal oldali pöttyöket,
aztán keresd meg ugyanabban a sorban azt a katicát,
amelyiknek ugyanannyi pöttye van!

Ha igazi Katica-barátot szeretnél, nézd meg ezt a kisfilmet, ami arról szól…
Hogyan csalogassunk katicabogarakat a kertünkbe? (4:20)
https://www.youtube.com/watch?v=nX1-Q08yjds
________________________________________________________________________________
Van egy kis bogárka, ami nagyon hasonlóan néz ki, mint a katica. Tudod a nevét? (bodobács)
Figyeld meg a mintázatát: milyen érdekes alakzatok
rajzolódnak ki a hátán!
Háromszöget már próbáltunk együtt rajzolni.
Megpróbálod úgy is, hogy a csúcsán áll?
Kavicsra is
rajzolhatod!

______________________________________________________________________________
Bartos Erika, aki a Bogyó és Babócát is rajzolta, írt a Bodobácsról egy aranyos verset, aminek
segítségével el tudod sorolni a hét napjait.
Ha van kedved, megtanulhatod!
VERS
Bartos Erika: BODOBÁCS
Egy bodobácsot látok hétfőn,
Fölfele megy a hosszú lépcsőn.
Két bodobácsot látok kedden,
Orgona ágán ülnek ketten.
Hány bodobácsot látok szerdán?
Hármat a rózsa szúrós szárán.
Négy bodobácsot látok másnap,
Itt a csütörtök, táncot járnak.
Öt bodobács jön péntek reggel,
Friss füvet esznek édes meggyel.
Hat bodobácsról szól a szombat,
Összefogózva morzsát hoznak.
Hét bodobács már alszik mélyen,
Nyári vasárnap, csillagfényben.

Figyeld meg a sorok ritmusát!:
Tá ti-ti Tá Tá Tá Tá Tá Tá
El tudod tapsolni?

3. nap
A MÉHECSKE
Bár van, aki fél a méhecskéktől, mert szúrós fullánkjuk van,
tudnotok kell, hogy a méhek a világ leghasznosabb kis állatkái.
Nem csak azért, mert szorgalmasak, de ahogy virágról virágra szállnak,
segítenek beporozni a növényeket. Nem csak ők laknak jól, de az
emberek élelmezését is nagyban segítik.
Köszöntsük őket egy aranyos dallal!
Tompeti és barátai: Méhek indulója (3:00)
https://www.youtube.com/watch?v=a1WetDnkd08
________________________________________________________________________________
Tudod-e, mit készítenek a méhek? Aranysárga, nagyon édes és finom!
Kitaláltad, mi az?
A MÉZ!
Te is szereted?
________________________________________________________________________________
Hallgassátok meg a Méz-Indulót!
Méz Induló – Aranyudvar Mesezenekar (3:50)
https://www.youtube.com/watch?v=FIvNtUKY5Mg
Az OVIban most ezt a dalt tanulnánk:
Méz, méz, méz – Ovi Tévé (2:16)
https://www.youtube.com/watch?v=zcx0ZBIo1qY
________________________________________________________________________________
KREATÍV ÖTLETEK
Méhecskét készíthetsz gurigából, kinder-tojásból vagy akár újságpapírból!

TUDOD-E, hol laknak a méhek?
A méhecskék lakhelyét kaptárnak hívják.
Így néz ki:
________________________________________________________________________________
Ha elkészítetted a méhecskédet, készíts neki lakhelyet is!
Festéssel

Vágással, hajtogatással, ragasztással

Pufizacskó-lenyomattal

___________________________________________________
Ha elkészült a méhkaptár,
kikapcsolódásként nézd meg
A TELHETETLEN MÉHECSKE című mesét!
(diaf il m)
https://www.youtube.com/watch?v=8cSo2oQ-DIo (7:41)

4. nap
A TÜCSÖK és a HANGYA
A tücskök a bogárvilág legügyesebb zenészei. Hangos ciripelésük megtöri a meleg nyáresték
csöndjét. Végignézve a csillagos égbolton, mintha zenéjükre a csillagok is jobban ragyognának!
Következő mesém a Tücsökről, és szomszédjáról, a Hangyáról szól.
MESE
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 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?
Nos hát akkor - szólt a Hangya
- járd el hozzá most a táncot!
Jó mulatságot kívánok.”
diafilmen: http://diafilm.osaarchivum.org/public/?fs=537
A tücskökről több dal is született.
Ez egy vidám, táncolásra is alkalmas dal:
Házasodik a tücsök (1:24) – vidám zene
https://www.youtube.com/watch?v=n-6OmEYAeOE
Ezt pedig elalvás előtt érdemes hallgatni:
Gryllus: Kis tücsök (2:15)
https://www.youtube.com/watch?v=dUx4EAX7IHM
KÉZMŰVES FELADAT
Tücsök készítése facsipeszből és zseníliadrótból:

MIT GONDOLSZ?
A mesében miért haragudott meg Hangya szomszéd a Tücsökre?
A HANGYÁK igen szorgalmas állatok.
Folyamatosan gyűjtögetnek. Erősek is: testsúlyuk
többszörösét képesek felemelni.
Közösségekbe verődnek, bolyokban élnek, ahol mindenkinek
megvan a maga feladata.
Ha sok hangya bújik elő a földből, az azt jelenti, hogy eső lesz.
VERS – Tanuld meg!
A hangya
Kenyérmorzsát visz a hangya,
Segít neki apja, anyja.
Sietnek, mert fú a szél,
fúvó szélből eső kél.
Ha én fúvó szél lehetnék,
Felhő elé kerülhetnék,
Szétfújnám a tájon,
Hangya meg ne ázzon.

DALolva is megtanulhatod:
Garabonciás Együttes: A hangya https://www.youtube.com/watch?v=DC52L-pHWrg (2:38)
Gryllus Vilmos így énekel a hangyákról:
Gryllus: Hangyák (0:34)
https://www.youtube.com/watch?v=gfZ-1x-nnaQ
KÉZMŰVES ÖTLETEK:

Vágj ki fekete kartonból vagy dekorgumiból három kört,
illeszd őket össze.
Zseníliadrótból ragassz kezeket, lábakat, csápokat.
Készítsd el a szemét és a száját is!
Mivel ma is ilyen ügyes voltál, megnézheted
a Hangya és az Elefánt című kis mesét!
https://www.youtube.com/watch?v=axGfzvfxjtc (5:24)

5. nap
A legvégére hagytam a legérdekesebbet. Azt a rovart, akiről talán nem
is gondolnánk, hogy a rovarok családjába tartozik. Ő a PILLANGÓ,
vagy más néven lepke. Először persze még csak hernyók, s csak
később alakulnak át gyönyörű szárnyú pillangóvá.
Egyik kedvenc mesém is róluk szól:

MESE
Jékely Zoltán: A három pillangó
Volt egyszer három pillangó: egy sárga, egy piros meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes
mezőn, virágról virágra szálldostak, táncoltak, repdestek jókedvükben.
De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar.
- Repüljünk haza!- mondta a sárga pillangó, ijedten pergette a szárnyát.
- Minél gyorsabban!- mondta a piros is, a fehér is, és elindultak gyors szárnyalással.
Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megeredt s egyre vizesebb lett a szárnyuk.
De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban és jobban szakadt.
- Menjünk a sárga tulipánhoz!- mondta a sárga pillangó,- az majd bebocsát.
És a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, könyörögni kezdtek neki:
- Sárga tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől!
De a tulipán így felelt:
- A sárgának szívesen kinyitom, de a pirosnak és a fehérnek nem.
Erre a sárga így felelt a szívtelen tulipánnak;
- Ha testvéreimet nem bocsátod be, inkább én is kint maradok!
A tulipán csak ingatta a fejét, de a kelyhét nem nyitotta ki. Az pedig mind sűrűbben szakadt.
- Menjünk a fehér tulipánhoz!- mondta a fehér pillangó.
Ázva- fázva elvergődtek a tulipánhoz, s szépen kérlelni kezdték:
- Kis tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől!
De a tulipán így felelt:
- A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem.
Erre a fehér pillangó így felelt:
- Ha testvérkéimet nem fogadod be, inkább én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mintsemhogy
elhagyjuk egymást.

A szívtelen tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig már zuhogott. A
pillangók szárnya már teljesen átázott.
- Menjünk a piros tulipánhoz!- mondta a piros pillangó. A szakadó esőben elvergődtek a piros
tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki:- Kis tuli nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső
elől!
De a szívtelen tulipán így felelt.
- A pirosat szívesen beengedem, de a fehéret és sárgát nem.
- Ha testvéreimet nem bocsátod be, inkább én is kint maradok!- mondta a piros pillangó is.
Tovább vergődtek hárman csurom vizesen a szakadó esőben. Hímporuk már elázott, csápjuk
kókadozott, szárnyuk össze- összetapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek- botlottak fűszálrólfűszálra és egy- egy lapulevél alatt húzták meg magukat. De a szél oda is besüvöltött és becsapott az
eső.
„Süss fel nap, süss fel nap, Szárogasd meg szárnyamat, Nyisd ki a virágokat!” - könyörgött a három
didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő beszédét, és annyira
megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egykettőre megszárította.
S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, mígcsak le nem nyugodott a nap.
KÉZMŰVES ÖTLETEK:
Ha most az oviban lennénk, bábokat készítenénk a meséhez,
hogy mi is eljátszhassuk.
Készíts te is 3 pillangót és 3 tulipánt, pirosat, sárgát, fehéret!
Kérd meg Anyut, segítsen a mesélésben, amíg Te bábozol!
A pillangókat készítheted fonalból is,
hajtogatással, zseníliadróttal összefogva.

Válaszd ki a kedvenc Pillangódat és hallgassátok meg együtt Gryllus Vilmos dalát!
DAL
Gryllus: Lepke és virág (Reggeli harmat…) (0:39)
https://www.youtube.com/watch?v=gEOLBVsF6a8
Ha szeretnéd megtudni, milyen volt a pillangód, mikor még csak hernyó volt, ezeket is
elkészítheted:
KÉZMŰVES ÖTLETEK:

Nagyon sok bogárka most kimaradt a sorból, de ígérem, még róluk is szót ejtünk:
a pókról, a légyről, a szúnyogról, a kullancsról, a bolháról, a szitakötőről, a szarvasbogárról, a...
Na jó, a SZÁZLÁBÚ nem maradhat ki, zárjuk vele a napot egy hatalmas mulatság keretében:
TÁNCRA FEL!
Kiskalász Zenekar: Százlábú – Koncertfelvétel, Gyereksziget (4:06)
https://www.youtube.com/watch?v=aZsjBBggjlI&app=desktop

Készítette: Jandóné Várkonyi Veronika – óvodapedagógus (2020-05-09)

