„Május van, nyílnak a virágok, gyönyörűnek látom a világot!”
Kedves bagoly csoportos gyerekek!
Kirándulni, erdőt-mezőt járni önmagában is
jó kikapcsolódás, ráadásul szuper jó
tapasztalatszerzés is egyben. Ilyen gyönyörű tavaszi időben, ha lehetőség
van rá, célszerű ezt megtenni és hozzá olyan helyszínt választani, ahol
sokféle mozgásformát is kipróbálhattok: pl. dombra fölfelé kaptatás, lejtőn
lefelé gurulás, patak átugrás, kidőlt fatörzsön egyensúlyozás stb.

Most olyan ötleteket ajánlok nektek,
mellyel felkészülhettek egy igazi
„kincskereső
kirándulásra”.
Arra,
hogy
szüleitekkel
együtt
a
természetben járva, felfedezhessétek
és megfigyelhessétek a körülöttetek
lévő világot!
Bízom
benne,
hogy
hamarosan
megvalósulhat egy ilyen kirándulás és
sikerül majd igaziból is a természetben
járni, aktív résztvevőként maradandó
élményeket gyűjteni.

Kedves Szülők! Miért jó ez?
Mert így játék közben tudatosan irányíthatjuk a gyerekek figyelmét a
természet szépségeire, a körülöttünk élő állatokra, növényekre. Különösen
motiválhatja őket ez a „játékos keresgélés” amikor is számukra egyáltalán
nem megerőltető módon van lehetőségük megfigyelni, megtapasztalni a
körülöttük lévő dolgokat. Ráadásul ezek a „kirándulások” nagyszerűen
fejlesztik a nagymozgást, az egyensúlyérzéket és kiváló lehetőséget adnak
a sokoldalú tapasztalatszerzésre az ismeretek bővítésére is. Plusz izgalmat
visz a dologba, hogy az így szerzett ismeretek utólag is könnyen
feleleveníthetőek.
Az érzékszervekkel való érzékelés a
természetes útja egy ovis kisgyerkőcnél.

megismerő

folyamatok

Nézzük, mit is lehet „keresgélni” a
természetben!
Lehet: pl. madárfészket, madártollat, madarakat, de ha már ismertek pár
madár fajtát, akkor pontosan meghatározhatjátok, hogy rigót, gólyát,
galambot,
verebet,
vadkacsát
stb.
láttatok, és egyéb érdekes élőlényeket.

De lehet békát, gilisztát, bogarakat, hangyát, vagy olyan nyomokat,
amiket állatok hagytak: pl. vakondtúrást, csiganyomot, vagy lyukakat a
földben, fa törzsén.

Lehet lombhullató és örökzöld fát, bokrot, lágyszárú és fás szárú növényt,
mohát, gombát, vagy egy bizonyos fajta virágot, valamilyen termést is, de
egyéb földön heverő kincseket is pl. köveket (kicsit és nagyot), botokat
(rövidet és hosszút), csigaházat, stb.

Zenehallgatás: hallgasd meg:
CSIPERI ÉS SUSULYKA DALOSKÖNYVE

Hétvári Andrea: Csalimese:
https://www.youtube.com/watch?v=CDK9g6s2jzU

Nézd meg a Csalimesét, de figyelmesen, hogy fel tudd sorolni
milyen állatokat láttál benne. Számold meg összesen mennyit?

Rajzolás: Kérlek, rajzold le:
 Neked melyik állat a kedvenced?
 Készíthetsz egy rajzott a csalimeséről is.
Közben figyelj a helyes ceruza tartásra is.

Dal: Somvirág, somvirág… ha tudod, énekeld el.
https://www.youtube.com/watch?v=RantFN41Q7A

Kézimunka: Készíts távcsövet. A felfedező kiránduláshoz
szükséged lehet távcsőre vagy nagyítóra is.

Szükséged lesz hozzá:
2 db. papírguriga, színes ceruza, ragasztó
és olyan hosszúságú zsinór, amivel a
nyakadba teszed.
Figyel meg a képet, segít, hogyan kell
elkészíteni.

Nézd meg: Az erdő növény és állatvilága/ Rovarok
https://www.youtube.com/watch?v=4JUma1hZ4D0

Vers: Hallgasd meg: Szabó Magda: Ki hol lakik
Hátán tarka csíkocska, hol lakik a gyíkocska?
Nem lakik az szobában, hanem kövek zugában,
ki-kipislog, nézeget, lesi a szép kék eget,
mert ha süt a napocska, napozik a gyíkocska.
Hát a róka hol lakik? A lakása róka-lik.
Oda búvik, ha esik, ha vadászok kergetik.
Benn a lyukban megpihen, amikor elfárad,
csirkehúsról mesélget három kisfiának.
Hát a kis sün hol lakik? Falevél alatt.
Be sötét a lakása, sosem éri nap.
Hogyha álmos, lefekszik, van jó moha-ágya,
álmos kis feje alatt falevél a párna.
Hát a gólya hova fészkel? Kémény tetejére!
Hogyha lenéz, meglátja, mi fő lenn ebédre.
Benn a házban levest esznek, meg túrós puliszkát,
ő mást ad a két fiának: békát meg gilisztát.
Hát a mackó hol lakik? Házát hol leled?
Óriási kertje van: zúgó rengeteg.
Télen, hogyha szél dudál, barlangjában szundikál,
nyáron járja a hegyet, édes málnát szedeget.
Hol lakik a méhecske? Háza be fura!
Nincsen annak ablaka, csak egy kapuja!
Úgy hívják, hogy méhkaptár, nemcsak ház, de mézraktár:
amit hord a méhecske, ott gyűlik a mézecske.
Hol lakik a halacska? A lakása tavacska,
tenger, folyó, kék patak, lent lakik a víz alatt.
Vízben alszik vízben kel, vízi nótát énekel,
vízből van a párnája, buborék a labdája.
Hát a bagoly lakása? Egy vén tölgyfa odvába’.
Ott lakik a homályba’, nincsen neki lámpája.
Akkor indul vadászni, ha eljő az éjjel,
nézi-nézi az erdőt, óriás szemével.

Hát a csiga hol lakik? Hátán a lakása,
ha elindul sétálni, vele megy a háza.
Kövön-, földön gyalogol, fűszál a hintája,
tapogatja az utat két kis szarvacskája!
Az őzike merre él? Vajon hol lakik?
Ágyát erdő közepén pázsitból vetik.
Ha a tisztáson suhan, szél sem ér nyomába,
Bársony füvön illan át barna kis patája.
Hát a nádirigónak merre van a háza?
Sűrű nádas rejtekén fészek a lakása.
Hogyha szél fú, leng a nád, susog a sás nótát,
s mint bölcsőben, rengenek a rigófiókák.

Emlékszel, ki hol lakik? Sorold, el majd számold is meg.

Rajzolás / festés:
Kérlek, készíts egy képet a vers alapján, arról, aki
a te kedvenced. Hallgasd meg többször a verset.
Gondold végig miről / kikről szól.
(segítségként nézheted a képeket)

Nézd meg az alábbi képeket. A versben szereplő állatok képeit láthatod, nevezd,
meg őket. Meséld el, mit tudsz róluk?Neked melyik a kedvenced?

Megfigyelted?
Egyik állat
képe hiányzik.
Melyik az?

Induljon a „mesebeli kincskereső kirándulás”
Nézd meg: Tücskök, bogarak
https://www.youtube.com/watch?v=ObqpboEdqWk

Találós kérdések:







Éppen olyan, mint egy kefe, mégsem fésülködhetsz vele.(sün)
Lassan vánszorogva mászom, a házamat sose látom.(csiga)
Szépnek tart felnőtt és gyerek, pedig csúf hernyóból kelek.(lepke)
Éjjel, nappal hálót szövök, és azon át föl-le jövök.(pók)
Vízben élek, brekegek, ismertek-e, gyerekek? Szúnyoglábon élek, a gólyától
félek.(béka)
Icipici lánynak pettyes a ruhája, kezedre ül, elszáll, s csak bámulsz
utána.(katica)

Katicabogár: bárhol találkozhattok vele, füves, bokros területeken és azt
is észrevehetitek, hogy sokféle van belőlük.

Vers: Tóth Anna: Katica (megtanulom)
Kicsi vagyok, mégse félek,
Tarka mezőn éldegélek.
Hátam piros, mint az alma,
Hét kis pöttyöt láthatsz rajta.
Hívhatsz engem Katicának.
Fürgén szálló kisbogárnak.
S hogyha pihenek az ágon,
Vagy egy apró vadvirágon,
Óvatosan felemelhetsz,
Csengő hangon énekelhetsz,
Ujjacskádra felsétálok,
Aztán gyorsan tovaszállok.

Dal:

Mit mos, mit mos levél katicája
(ezt könnyen megtanulhatod)

https://www.youtube.com/watch?v=-u6fdnhb-uM

Versike: ugye megtanulod ezt is?

Kézimunka: Készíts „katicás képet”.
Egyszerű ötlet, kör és félkör- formákból.

Annyi katicát tegyél a képre ahány éves vagy! Tudod hány éves vagy?

Zenehallgatás: Hétpettyes katicabogár
(megtanulolom)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=YsY_uwZOIGs&f
eature=emb_logo

Kézimunka: Egy ilyen aranyos katicabábbal pedig
akár verselhetsz, énekelhetsz vagy mesélhetsz is!
Vágj ki 3 db. körlapot és figyeld a képet a báb
elkészítésnél.

Tevékenység közben énekelgess:

Katicabogárka, szállj fel az égbe:
https://www.youtube.com/watch?v=zjF4qS6LA8M
Katalinka szállj https://www.youtube.com/watch?v=qBNU0J9OpjQ

Hangos mese: Bogyó és Babóca: A sárga katica
https://www.youtube.com/watch?v=JkqiHs-EIIs

Csiga: Mit tudsz róla? Tudod?
 hogy az éti csiga a legnagyobb méretű európai házas csigafaj,
 az egész testét képes a házába visszahúzni,
 a fején két pár tapogató található,
 a szemei a felső, visszahúzható tapogató csúcsán ülnek,
 az éti csigák szárazföldiek, de a meleg, nedvesebb élőhelyeket szeretik,
 a száraz időszakokban (forró nyár) és télen visszahúzódnak házaikba és
meszes réteggel elzárják a nyílást, ez idő alatt az életfolyamataik
lelassulnak,
 az éti csiga táli álmot alszik,
 kb. 3-6 évig él.
Hangos mese: Fésűs Éva: A szívtelen csiga:
https://www.youtube.com/watch?v=L7U7rEDGNK8

ZeneOvi - Csiga-biga told ki szarvadat – Lassan jár a csiga-biga:
https://www.youtube.com/watch?v=mR_tAzEHcuA

Kézimunka: formázz só-liszt gyurmából, csigát, békát, katicát stb.
Só-liszt gyurma elkészítése:
https://www.youtube.com/watch?v=ECR_WEvx5PI

Hangos mese: Fésűs Éva: A Kerekerdő titkai (A bukfencező mókus)
https://www.youtube.com/watch?v=EjHeutlslp8

Mókus: róla mit tudsz?
 fán élő állat; magasan, a fatörzs közelében, ágakból készített gömb alakú
fészekben alszik,
 lompos farkú, hegyes fogú rágcsáló, fürge, intelligens és mindig éber,
 túlnyomórészt nappal mozog,
 tápláléka lehet toboz, fakéreg, növényi
nedvek, bükkmakk, mogyoró, bogyók,
gombák, rovarok tojások,
 ősszel, több helyen raktárt hoz létre
mogyoróból és bükkmakkból, hogy át tudja
vészelni a telet, de valódi téli álomba nem
merül, csupán felváltva alszik és pihen.
 ahogy kevesebbet mozog, tápanyagigénye is
lecsökken,
 ugrás közben a farkával egyensúlyoz.
 a mókus kb. 2-3 évig él.
Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Mókus
https://www.youtube.com/watch?v=rwieY0V4dfM

Pók: tudtad?
Két testrésszel, nyolc lábbal,
csáprágóval rendelkező, ragadozó
életmódot folytató ízeltlábú. Pókselymet
készít, amiből szövi a pókhálót.
A pókselymet használják közlekedésre,
fészekkészítésre és az áldozat
becsomagolására is.

Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Pókcsalád:

https://www.youtube.com/watch?v=sW7wjQPoQM8

Béka: Hallgasd meg: Alma és Véda:
Hogyan Születik a Béka?
https://www.youtube.com/watch?v=xEy1Vqs0_xE

Kézimunka:
Készítsd el a minta alapján a
saját békádat.

Daltanulás: Hosszúlábú
gólya bácsi

https://www.youtube.com/watch?v=Qw8
FRffj0Sk

Zenehallgatás:
Hallgasd meg a dalokat:

Öt Pöttyös Kis Béka
https://www.youtube.com/watch?v=7cBf
CJ_OR_c

🌞 Napsütötte rét 🌄- gyerekdal (számolós)
https://www.youtube.com/watch?v=23Z
wGUm8SZ0

Buborék együttes: Békakoma, MESE TV

https://www.youtube.com/watch?v=BnEVJVCeMQ0

Európai őz: róla mit tudsz?
https://www.youtube.com/watch?v=eWRWCKOdXas
https://www.youtube.com/watch?v=pAo7gp1pva0

Hangos mese: Öreg néne őzikéje:
https://www.youtube.com/watch?v=qnTwtBoLU9I

Rajzolás/ festés: Hogy tetszett a mese?
Kérlek, készíts képet a történetről.

Erdő Ernő bácsi meséi - Mi történik tavasszal az erdőben?
https://www.youtube.com/watch?v=tYVKq-Av5GE

Mezei virágok:

mezei pipacs

Meseszép és nagyon
különleges, papírvékony
szirmú virág. Általában piros, színű. Közeli rokona a mák. Leszedve elképesztően rövid
élettartamú (mire hazaérsz vele a kirándulásról már el is hervadt.

Vers: Osvát Erzsébet: Pipacs
Piros selyem, sapkát visel,
barátkozik mindenkivel.
Táncba megy a kósza széllel,
súg-búg sok-sok testvérével.
A pillangókat elaltatja,
mintha volna édesanyja.
Nézd csak, nézd csak
szelíd szemét, szinte, szinte repes feléd.

Mese: Fecske László: A szerény pipacs
Kora reggel volt. A nyári nap sugarai finom
simogatással ébresztgették a mezei virágokat. A pipacs,
amely életében először nyitott, még az összezárt
bimbójában pihent.
− Végre, reggel van! – harsogta a katáng.
− Tudjuk jól, nagyokos – intette le a gyermekláncfű.
− Nagyokos volnék?
− Inkább csak nagy – jegyezte meg pimaszul a cickafark. − De okos, az nem.
− Mondhattok bármit, én vagyok közületek az egyik legnagyobb – húzta ki magát a katáng, s
kék virágait gőgösen a nap felé emelte.
− Az lehet, de én hosszabb vagyok nálad – közölte a tölcsér virágú apró szulák. – Kúszokmászok a földön, ha kell, még téged is körbeölellek, és sokkal gyorsabban növök, mint ti.

− Viszont ezen a mezőn én vagyok a legszebb – szólt közbe a gyönyörű, élénk rózsaszínben
pompázó mogyorós lednek.
− NEM! ÉN! ÉN! – kiáltozták többen is a rét közepén.
− Az én illatom fenséges – nyilatkozta a kamilla. – És gyógyítok is.
− Mint valamennyien – tette hozzá a vérehulló fecskefű.
A pipacs egy szót sem szólt. Csak pihent begubózva csöndben, szerényen.
− Ez meg milyen virág itt köztünk? – kérdezte a többieket a pásztortáska, s közben a pipacsot
szemlélte.
− Én nem tudom – mondta a salátaboglárka.
− Én tudom – szólalt meg a gólyahír. – Ez egy pipacs.
− Pipacs? És miért ilyen gyáva, ővirágsága? – kérdezte a parlagfű.
− Biztos, csúnya, mint a szamárbogáncs – mondta a vadrepce, s valamennyien felnevettek a
réten.
− Ne bántsátok! – szólt közbe védelmezően a mezei árvácska. – Még nem látta a napfényt. Ez
az első nyitása.
A távolból egy gyönyörű pillangó közeledett. Virágról-virágra szállt, s közben tornáztatta
szárnyait az erősödő napsütésben.
− Ide szállj, kedves pillangó! – kiáltotta a katáng.
− Ne! Rám szállj! – invitálta a gyermekláncfű.
− Engem tisztelj meg csodás érkezéseddel! – mondta nyájasan a vadrepce.
De a pillangó végighallgatván a gőgös megjegyzéseiket önmagukról és más virágokról,
egyikkőjüket sem tisztelte meg.
Illetve az egyik szerény virágot mégis. A pipacsot.
− Őt szeretem a legjobban – mondta a pillangó, miközben megpihentette szárnyait a pipacs
vékonyka szárán.
S ekkor, lássatok csodát, a pipacs nyitni kezdett, s fátyolos, halovány szirma a boldogságtól
elpirult. Élénk tűzpiros virága lett, melyet már messziről lehetett látni.
A szerény kis virág büszkén húzta ki magát a mezei virágok között.
Azóta piros a pipacs virága.

Vers: hallgasd meg: Andók Veronika: Pipacsok a hold fényében
Nyár közepén, ha az este
Elpihen a réten,
Varázslatos csoda készül
Sápadt hold fényében.
Tücsök mester hangol, halkan
Cirpen `hegedűje,
Lágyan zengő szép fuvolán
Szól a fülemüle.
Pipacsok a hold fényében
Tündérlánnyá válnak,
Piros selyemszoknyácskában
Tündértáncot járnak.
Rét közepén, ezüstfényben
Izzik a vadrózsa,
Táncol, hajlong körülötte
A tündérek csokra.
A zenekar játszik egyre
Lengő rózsaágon,
Az est múlik, és a hajnal
Nincsen, mire várjon.
Így a holdfény elbúcsúzik,
Harmatkönnyet hullat,
S a tündérek estig újra
Pipacsokba bújnak.

Festés: Készíts képet a mese és a vers alapján,
képzeld el, hogy kirándulni voltál és egy gyönyörű
virágos réten jártál, sok mezei virággal, pipaccsal
találkoztál.
Milyen mezei virágokat ismersz?
Pl. búzavirág, kamilla,

Tudtad?
A kamilla, gyógynövény, míg a
gyönyörű gyöngyvirág valójában
mérgező növény!

Mese: Zelk Zoltán: A pipacs és a

búzavirág

Az eső elállt, az érett búzakalászok táncba kezdtek az
újból előbúvó nap alatt, s dúdolva, zizegve
hajladoztak a szélben. A pipacsnak meg egyenest olyan jókedve kerekedett, hogy így szólt a
kék búzavirághoz:
- Gyere, játsszunk valamit!
- Jó – felelte a búzavirág -, énekeljünk mi is, versenyt a kalászokkal.
- Azt nem, a kalászoknak sokkal szebb hangjuk van. Csak zizegjenek magukban.
- Nagyszerű! – kiáltotta el magát a búzavirág. – Játsszunk bújócskát!
A pipacs boldogan beleegyezett, nem látta, hogy a búzavirág ravaszkásan mosolyog.
- Te leszel a hunyó – szólt a búzavirág -, én most elbújok, és keressél meg!
A pipacs erre lehunyta piros szirmait, majd tízet számolt, s elindult keresni a búzavirágot. De
bizony hiába, mert az úgy elbújt a búzatáblában, hogy három nap, három éjjel se lehetett
volna megtalálni. Végre is a pipacs megunta a keresgélést, és elkiáltotta magát:
- Bújj elő, nem játszom tovább!
Hát a búzavirág éppen előtte ugrott föl nevetve.

- Látod, itt voltam az orrod előtt, mégse találtál meg!
Erre mérges lett a pipacs, és így szólt:
- Nem bánom, játsszunk tovább. Most én bújok el.
Úgy csinált, mintha elindulna a búzatábla végére, de hirtelen lehajolt. Gondolta, úgy tesz,
mint a búzavirág, ott marad a helyén, az meg hadd keresse őt a tábla végén. Alig tudott
felállni a csodálkozástól, mikor kisvártatva megérintette a búzavirág, és rákiáltott:
- Megvagy!
Szégyellte most már magát, ezért újból megkérte a búzavirágot, hogy játsszanak még tovább.
- Még egyszer elbújok – mondta, most próbálj megtalálni!
Most már a búzatábla legvégén bújt el, de hiába, mert a búzavirág ott is rögtön megtalálta.
- Most már látom, ügyesebb vagy nálam – mondta, és szomorúan lehajtott szirmokkal indult
visszafelé. Egy arra szálló fürj megsajnálta, és vigasztalni kezdte:
- Dehogyis ügyesebb, csak ravaszabb nálad! Azért ajánlotta, hogy bújócskát játsszatok, mert
téged könnyű megtalálni. A te piros színed kivirít a búzából, míg ő úgy elbújhat, hogy senki
se találja meg!
- Hogy én erre nem gondoltam! – kiáltotta mérgesen a pipacs, és három napig rá sem nézett a
búzavirágra. Csak aratás után békültek ki, amikor ott feküdtek a lekaszált búza között, s egy
kislány fölszedte és csokorba kötözte őket.

Nézd meg: Alma és Véda: Hogyan Születik a Pillangó?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=0zkcPGHF
ZP4&feature=emb_logo

Zenehallgatás: Pillangó Garabonciás Együttes

https://www.youtube.com/watch?v=hfCVXg6kBzA&t=38s

Kézimunka: Pillangók hajtogatással:
Készítsd el, színes, „négyzet „méretű papírból, legyező
hajtogatással.

Dal: Reggeli harmat
(ezt könnyen megtanulhatod)
https://www.youtube.com/watch?v=vJwB81QSFj4

Mese: A méhecske és a pillangó

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy édes, csíkos
bundás, kerekszemű icipici méhecske. Ez a méhecske
rendkívül szorgalmas volt. Ahogy beköszöntött a tavasz
és az első napsugarak megmelengették a réten lévő
virágokat, azonnal munkához látott. Hordta a virágport reggeltől estig, amíg csak el nem
fáradt. Amikor elálmosodott és bebújt a puha ágyacskájába, folyton ugyanarra gondolt, mint
minden másik este; hogy milyen jó volna, ha pillangó lehetne. Elképzelte, ahogy pillangóként
szálldos a rét felett, egyik virágról a másikra röppen és közben a virágszirmok
megcsiklandozzák könnyed kis lábacskáit. Amikor másnap reggel felébredt megint
szomorúan vette tudomásul, hogy még mindig méhecske és soha nem is lesz belőle pillangó.
Egyik reggel, amikor éppen arcot mosott az erdei tónál, egy pillangó szállt mellé. – Hé, kis
csíkos barátom, hogy megy a virágporgyűjtés? – kérdezte a pillangó.
– Egész nap dolgozunk, szorgalmasan, kitartóan – válaszolta a méhecske és szomorúan
biggyesztette ajkait.
A pillangó azonnal észrevette a kis méh keserű pillantását.
– No, akkor miért búsulsz kis barátom? – kérdezte a pillangó.
– Hát én csak… sajnálkozom – kezdte a méhecske. – Sajnálkozom, mert te olyan szép színes,
kecses vagy, azokkal a hatalmas, díszes szárnyakkal. Én meg csak egy kis kerek, csíkos
bundás méhecske vagyok, akitől még az emberek is megijednek, ha a közelükbe
merészkedek.
– Ó, hát csak ez a baj? – szólt a pillangó. – Ne butáskodj, drága méh!
Hiszen nektek köszönhetjük azt a finom mézet, amit a bundás kis mancsotok termel. Lehet,
hogy az emberek megijednek a méhektől, de nagyon szeretik az édes, sárga mézet, hiszen
nemcsak finom, de egészséges is. Ne irigykedj ránk, pillangókra! Hiszen mi sosem lennénk
képesek ennyi virágport gyűjteni, mint ti. A mi szárnyunk lehet, hogy díszes, ámde vékony. A
testünk lehet, hogy kecses, ámde gyenge. Mi csak táncolunk a rét felett, néhányunkat elkap
egy-egy madár csemegének, aztán amikor jön a hideg tél és ti a kaptárban melegedve, finom
mézet majszolgattok, akkor mi csak ülünk egy fán, összebújva és dideregve várjuk a tavaszt.
– Tényleg? – ámuldozott a kis méhecske. – Sosem gondoltam volna, hogy… hogy ilyen jó
méhecskének lenni! – lelkendezett.
Aznap a kis méhecske még szorgalmasabban dolgozott és sokkal vidámabban, mint addig
bármikor, bármelyik napon. Este pedig, amikor álomra hajtotta kicsi bogár fejét, akkor már
nem arról álmodott, hogy pillangóként repül a rét felett, hanem arról, ahogy családjával
összebújnak a kaptárban, finom mézet esznek és várják az újabb dolgos napokat.

Fontos elmesélni a gyerekeknek, mennyi mindent köszönhetünk a
méheknek. Fontos, hogy megértsék, hogy ezeknek a szorgalmas, apró
élőlényeknek sokat köszönhetünk, így talán kevesebb gyerek fog félni
tőlük. A Méz-mese c. versben a rózsa mesél a méhekről.
Tudtad? A méh az egyetlen rovar, amely ételt készít számunkra! És ez
a méz az egyetlen olyan étel, amely sosem romlik meg! :)

Tudtad?
1 kg akácmézhez 1,5 – 2 millió virágot
kell a méheknek meglátogatni. 1 kg méz
hazaszállítása 10 000 órányi repülést
igényel – hogy a természet milyen
csodálatos, és mennyire fontos értékelnünk
mindazt, amit kapunk általa és tőle

Nézd meg: Méh munka közben
https://www.youtube.com/watch?v=Vc
mih2K8a

Alma és Véda: Hogyan Készül a Méz?
https://www.youtube.com/watch?v=jen9ngfY_tk

Tudod-e? A méhek fejlődése:
pete, lárva, báb, kifejlett méhecske.

Hallgasd meg: Méhek tánca
https://www.youtube.com/watch?v=nkXbkAUiqJA

Kézimunka: Méhecske
Ceruza tartó papírgurigából,
készítése nagyon egyszerű, nézd a
mintát és díszítsd kedved szerint.
Dal: Méz, méz, méz
https://www.youtube.com/watch?v=ODAgviGAFP4

Rajzolás: készíts képet a
méhekről.

Biztos, hogy segítség nélkül is
tudsz méhecskét rajzolni, de ha
kellene, egy kis segítség hozzá:
Hogyan rajzolj
méhecskét?
:

Hangos mese - A telhetetlen méhecske
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8cSo2
oQ-DIo&feature=emb_logo

Vers: Szalai Borbála: Beszélgetés a méhecskével
- Hová készülsz méhecske
ilyen korán reggel?
-A zöld rétre megyek,
mikor a nap felkel.
-Mit csinálsz, te kicsi méh,
odakinn a réten?
-Méznek valót keresek,
s összegyűjtöm szépen.
Ha megtelik virágporral
ez a kis kosárka,
döngicsélve hazahozom
ide a kaptárba.

Mozogj Otthon: VIDÁM MANÓK EGYÜTTES- MANÓ TORNA
https://www.youtube.com/watch?v=_lj79BNCaxQ

Fogyassz gyakran friss
gyümölcsöt vagy zöldséget!

Online fejlesztő játékok: ezeken az oldalakon több féle játék található,
persze csak mértékkel!


https://wordwall.net/hu/resource/1656738/k%c3%b6rnyezetismere
t/bogarak-rovarok



https://wordwall.net/hu/resource/1509439/bogarak-p%C3%A1rkeres%C5%91



https://wordwall.net/hu/resource/1501097/bogarak

 https://wordwall.net/hu/resource/2085567/rovarok-bogarak

Hosszú
kirándulás volt,
de remélem sok új ismerettel gazdagodtál és okosabb lettél általa.

Zenehallgatás: Napsütötte rét 🌄- gyerekdal:
https://www.youtube.com/watch?v=23ZwGUm8SZ0

Igazi kirándulás. Ismerd meg a természetet a szüleiddel.
Sok-sok játékkal, mozgással adjanak lehetőséget a gyerekeknek arra, hogy az
őket körülvevő környezetet minden érzékszervükkel, testükkel-lelkükkel jó
alaposan megismerhessék.

A kiránduláson feleleveníthetik az élményeket, gyűjtögetni lehet
mindenféle kincset: tobozokat, leveleket, botokat, köveket, makkot, diót,
madártollat, bogyókat, vagy amit éppen érdekesnek találnak.
A megismerő folyamatok természetes útja az érzékszervekkel való
érzékelés. Az érzékelés, a hallás és látás fejlesztése, ami ráadásul
az iskolába lépéshez is nagyon fontos!

Kedves Szülők!
Bízom benne, hogy hamarosan sikerül egy igazi családi sétára,
kirándulásra elmenniük, ahol lehetőség adódhat a gyermekeknek az
ismeretek gyakorlati megtapasztalására, megélésére, valós élmények
gyűjtésére.
Még indulás előtt beszélgessenek a témáról, arról, hogy mit fognak
keresgélni. Néhány ötletet ajánlok hozzá.
A gyerekek készítsenek rajzot vagy gyűjtsenek képeket arról, mire
szeretnének „rátalálni”.

Gryllus Vilmos: Kicsi út (gyerekdal):
https://www.youtube.com/watch?v=i1RfVQEm2bw&feature=emb_title

Mit érdemes csinálni egy” ilyen kirándulás „alkalmával?

Nézelődjenek kicsit ráérősebben és engedjék, hogy a gyermekek
vizsgálódjanak úton-útfélen, hogy megfigyelhessék, találtnak-e olyan
érdekes dolgokat, élőlényeket, amelyekkel eddig foglalkoztunk.
Ha van, vigyenek nagyítót, messzelátót.
A gyermeki kíváncsiságra építve meséljék el nekik, mit látnak, hiszen a
természetben ezernyi látnivaló van.

Figyeljék és érzékeljék a körülöttünk lévő világot.






Nézelődjenek a parkokban, fatörzseken, házfalak tövében.
Felismerik-e a kis élőlényeket?
Érdekes időtöltés megfigyelni, merrefelé igyekszik a pók – hol keres
magának rejtekhelyet?
Ha pókhálót találnak, pöcköljenek bele egy morzsát és várjanak,
hátha előbújik valahonnét a gazdája!
A hangyákat is követhetik: vajon hová gyűjtik a sok-sok ennivalót?
Szaladjanak a pillangók után, kövessék a csiganyomokat, vagy
ugrándozzanak a békák nyomában!

Az erdőben is sok az információ, pl. a sokfajta fa, termések és
falevelek, az avarban megbújó gombák, a mohos fatörzsek, apró bogarak,
érdekes növények és akár csordogáló patak is stb. – melyek a
felnőtteknek már ismerős dolgok, de a gyerekeknek mindez újdonság
lehet. Az élő környezet, az erdő, az érzékszervek kincsestára lehet:
beszippanthatják az összehasonlíthatatlan illatát, megtapogathatják az
érdes fatörzseket, gyönyörködhetnek a fény és az árnyék játékában.

1.Játéktipp: csendesedjenek el, de tényleg! Még a szemeket is csukják
be, csak a fülekkel figyeljenek! Mit hallanak? Hallják az állatok neszezését,
a szél mozgatta levelek susogását, a madárfüttyöt, vagy az ág roppanást?

2.Játéktipp: keressenek apró élőlényeket, figyeljék meg pl. hová tűnnek
el pl. a morzsát cipelő hangyák. Keressetek valami élőt, valami élettelent,
valami zöldet, valami barnát, valami 6 lábút, valami növényt, valami
szépet stb. A látottakat jelöljék be, az első mellékleten.

Beszélgessenek sokat!

Általában erre van a legkevesebb idő hét-közben, de egy ilyen alkalom,
kiváló lehetőség erre, hiszen a gyerekeknek úgyis ezernyi kérdésük van!
Mesélhetnek arról: mikor jártak utoljára ilyen szép helyen?






kikkel voltak ott és, hogy érezték magukat,
vagy pl. merre kanyarog a patak?
Hová igyekeznek a bogarak?
Hová vezet az út?
Mit jelentenek a” turistajelzések
A témával kapcsolatos beszélgetéshez:

Erdő Ernő Bácsi Meséi - Kik azok az erdészek?
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=erd
%C5%91+ern%C5%91+b%C3%A1csi+mes%C3%A9i

3.Játéktipp: pl. a gondoltam valamire! Ezt nagyon szeretik a gyerekek.
(Pl.. állat, két lába van, tud repülni, stb. szabad a gazda?)

Mozogjanak sokat! Na, ez az, amit biztosan nem kell kétszer
mondani a gyerekeknek! A hosszú gyaloglást kevésbé bírják, mert
monoton mozgásból áll, de ha nyargalászni kell, azzal általában nincs
problémájuk. Engedik, hogy fára másszanak, árkot ugorjanak, bokrok közt
bujkáljanak, kidőlt fatörzsön egyensúlyozzanak?
Ilyenkor sokféle mozgásformát gyakorolhatnak, amelyekre a hétköznapi
életben már szinte alig, vagy csak a játszótéren van lehetőségük.
A jó levegő miatt pedig még előnyösebb is a szabadban való mozgás. A
gyerekek oxigén szükségletét viszonylag kis tüdejük miatt, csak úgy lehet
biztosítani, ha napi 4-5 órát rohangálhatnak a friss levegőn! Ráadásul az
esti elalvás is jobban megy majd!

4.Játéktipp: nézzenek ki egy célpontot nem túl messze. Fussanak együtt,
vagy engedjék odáig futni a gyerkőcöt egyedül úgy, ha odaér, pl.
integessen, kiáltson vissza, vagy pl. ugrándozzon vissza nyuszi ugrásban,
de kitalálhatnak egyéni ötleteket, mozgásformákat is.

Énekeljenek: egy kirándulás nagyon jó alkalom a közös éneklésre is.

Pl. Tavaszi szél, Katalinka száll el, Somvirág, vagy ami eszükbe jut.
Lentebb található
kapcsolatban.
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melléklet:

egyszerű

feladatok

a

témával

Az 1. az, amit, ha ki tudnak nyomtatni (ha nem a gyerekek másolják le)
azt vigyék magukkal és az „ábrák” melletti karikába x-et rajzoljanak a
gyerekek, bejelölve azokat, amire rátaláltak. Ahol több karikát látnak, ott
több fajtát is, abból az állatból, vagy növényből (madarak, fák, levelek,
gombák).

Jó játékot, kellemes „kincskeresős” kirándulást kívánok!

Szeretettel és öleléssel: Kata néni
Várom az élménybeszámolót!
szangria53@gmail.com

Készítette: Szőllősi Katalin óvodapedagógus
Bp. 2020. 05. 18

Kedves Bagoly csoportos Gyerekek és Kedves Szülők!
Örömmel osztom meg az hírt, hogy megérkezett Sz. Niki néni, a csoport új
óvónénije. Kíváncsian várja a találkozást. Bemutatkozó sorait csatolta.

Jelöld a körökben, hogy a szüleiddel való kiránduláson, miket sikerült felfedezned?

Tűkörkép: Rajzold meg a méhecske másik felét, vágd és színezd ki!

Melyiknek- melyik az árnyképe? össd össz öket!

