Kedves Gyerekek!

Május 10.-én a Madarak és Fák napját ünnepeljük.
Most ehhez a témához szeretnénk ötleteket adni Nektek!
Sok verset, dalt, mesét, barkácsötlet gyűjtöttünk össze.
Várjuk a leveleket, fotókat, videókat, hogy mi te tszett közülük a
legjobban!
Jó játékot, szép hetet kívánunk!
Hajni néni, Kitti néni

Nagyon rég óta több, mint 100 éve ünnepeljük ezt a napot Magyarországon.
Nemcsak ezen a napon kell gondolnunk a madarakra és fákra!
A hétköznapokon is figyelnünk kell „hallgatag” és „énekes” társainkra,
mert ezeknek az élőlényeknek a sorsát egyre inkább befolyásolja az ember.
Kíváncsi vagyok mit gondoltok kit neveztem „hallgatag” és kit „énekes
„társunknak? El tudjátok mondani, anyának, apának?

Kicsit segítek!

Hallgassátok meg az erdő, a madarak hangjait!

https://www.youtube.com/watch?v=t1Oo4UKVu9Q

Ez a hangfelvétel a debreceni nagyerdőben készült.

Biztosan előfordult már veletek, hogy nem sikerült elaludni, pihenni, pedig
fáradtak, álmosak voltatok. Ilyenkor segíthet az erdő „zenéje”, a madarak
éneke.
Vajon miért? Ajánlom a következő relaxációs zenét. Ugye milyen halk,
milyen kellemes hallgatni?
https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY

Következzék egy jó játék:
Ismerkedjetek a madarakkal!
Melyiket láttátok már? Nevezzétek meg őket! Mit tudtok róluk? Hol élnek?
Mit esznek, vajon magvakat, vagy kisebb állatokat? Télen elköltöznek,
vagy nálunk telelnek? Milyen hangot adnak ki? Milyen színű a tolluk?
Beszélgessetek róla anyával, apával? Bártan kérdezzetek!

Van kedvenc madaratok? Mi a neve? Hol él? Az óvoda fáin milyen
madarakat szoktunk látni? Gondoskodtunk-e róluk? Ha igen, miért tettük
ezt?
Következzék egy jó játék:
Ha ki tudjátok nyomtatni a fenti madarakat memóriajáték készíthető a
képekből! A vágásban biztos szivesen segítetek!
Jó játszást, jó beszélgetést!

A Madártani Egyesület honlapján ingyenesen letölthető játékok vannak
madarakról. A fenti linken találhatók kártyajátékok, vagy Dobble.
http://www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/5_kornyezeti_neveles/jatek_osszefuzve_vizj
eles.pdf

Ezt a kis madárkát felismeritek?
https://www.youtube.com/watch?v=8zxWJI74bGE

Mi a véleményetek arról, hogy vajon miért a vörösbegyet
választottam?

Következzenek a barkácsötletek: Mindkét madár szép dísze lehet a
szobátoknak. Az első repülni is tud! Próbáljátok ki! Kössetek fonalat rá!

Ha már ki lehet menni a szabadra fussatok amilyen gyorsan tudtok!
Meglátjátok a madár felrepül! A másodiknak félbe vágott körlapokból készül
a teste.
Vajon mi lesz ebből a papírzacskóból?

Ugye kitaláltátok? Bizony egy tavaszi fa?
Hozzávalók: Papírzacskó. ragasztó, olló, kevés színes papír, akár az ajándék
csomagolásra valót is újból felhasználhatjátok

Egy újabb ötlet, izgalmas feladat:

Tavasszal a madarak fészket készítenek, ebbe rakják a tojásaikat.
Gyűjtsetek faágakat, fűszálakat, mohát, leveleket! Ebből készítsétek el ti is
a kismadár fészkét!

Küldjetek fotót róla!

Tornázzatok kicsit! Hívjátok szüleiteket és testvéreteket, nekik is jót tesz a
mozgás? Vajon miért?
Íme a vidám ötletek a családi tornához:
https://hu.pinterest.com/pin/35465915805246676/

Legközelebb ezeket az ismert gyakorlatokat idézzétek fel!
Ugráljatok, mint a verebek, s közben mondjátok a mondókát:
„Ugráljunk, mint a verebek!
Rajta gyerekek!”
-Nyuszi fülét hegyezi, nagy bajuszát pödöri.
Répát eszik ropp, ropp! Nagyot ugrik, hopp, hopp!
-Járjatok tyúk lépésben! Tudjátok „sarok-lábujj” érintés minden lépésnél!
-Utánozzátok, hogy jár a gólya!
-Hajladozzatok, mint az erdőben a fák: „Fújja a szél a fákat, letöri az ágat,
reccs! -Az erdei állatok mozgását is utánozhatjátok: maci, sánta róka,
nyuszi
https://www.youtube.com/watch?v=uDP-DIPqBf8&feature=emb_title

Hallgassátok meg kedvenc meséket, ahol a kismadarat a hangja alapján
ismerte fel a mamája!

Mese az eltévedt kisverébről
https://www.youtube.com/watch?v=IjjjCZUURvE

Angol mese
A fészekben kikeltek a tojások: öt kis verébfióka tátogott a mamája felé. A
verébmama megetette, melengette a kicsinyeit, s mikor nagyobbra nőttek, repülni
tanította őket. Az ötödik kisveréb bátrabb és ügyesebb volt, mint valamennyi
testvérkéje.
Egy napon repüléslecke közben olyan messzire szállt, hogy nem látta sem a
mamáját, sem a testvéreit. Nagyon megijedt a kisveréb, a szárnya elfáradt, már nem
is tudott röpülni, csak ugrándozott a vékony lábacskáin. Addig-addig ugrándozott,
míg a vadkacsa fészke elé ért.
- Befogadsz a fészkedbe-? - kérdezte a kisveréb.
- Befogadlak, háp-háp... - mondta a vadkacsa.
- De én csak azt tudom mondani; hogy csip-csirip!
- Akkor nem fogadlak be a fészkembe, háp-háp... - mondta a vadkacsa. A kis veréb
tovább ugrált. Találkozott a galambbal, és megkérdezte:
- Melengetnél-e a szárnyad alatt?
- Melengetnélek szívesen, kruuú... buk... buruk... - turbékolt a galamb.
- De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip!
- Akkor nem melengetlek, kruuú... buk... buruk... - mondta a galamb.
A kis veréb tovább ugrált. Találkozott a bagollyal.
- Éhes vagyok, adnál-e nekem enni? - kérdezte.
- Szívesen adok, uhuuu - huhogott a bagoly.
- De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip!
- Akkor nem etetlek meg; uhuuu - mondta a bagoly. Besötétedett, hideg lett, a kis
veréb félt, fázott, éhezett, s fáradtan ugrándozott egyre tovább, tovább. Ekkor
meglátott egy szürke madarat, az is a földön ugrált.
- Kedves madár - szólította meg a kisveréb a madarat -, befogadnál-e, megetetnél-e
engem? Fáradt fióka vagyok, és csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip!
- Befogadlak, megetetlek; melengetlek, én vagyok a mamád! Egész nap kerestelek,
hívtalak, csip-csirip!
A verébmama hazavitte a fiókáját a fészekbe, megetette, a szárnya alá vette, s ott
melengette reggelig.

Ajánlom Csukás István vidám meséit
A fotón az író látható. Ő írta többek között Süsü a sárkány történetét és a
Gombóc Artúrról, a dagadt madárról szóló meséket. Hallgassátok meg a
madár kalandjait!
https://www.youtube.com/watch?v=wKGaTPaFgOw

A mese után egy kis tudomány! Erdő Ernő Bácsi meséi: Ő minden tud az
erdőről, Itt arról mesél mi történik az
erdőben tavasszal….de tud történeteket
a mohákról, az erdei állatokról, a fák
növekedéséről..
https://www.youtube.com/watch?v=wKGaTPaFgOw

Biztosan tudtok válaszolni a kérdésre: Hol laknak ezek a madarak? Hogy
nevezik az élőhelyüket?

Végül vidám dalokat hallgassatok a madarak csodás világáról!
https://www.youtube.com/watch?v=qtD_68WiULw

Óvjátok a természet kincseit: a fákat és madarakat!
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