Kékcinege csoport_Virágok_Május 18-24.

Kedves Cinegék!
Ezen a héten a virágokról fogunk beszélgetni.

Szeretitek a virágokat? Melyik virág a kedvenced?
________________________________________________________________________________________________

TÖRD A FEJED!
Hányféle virágot ismersz?

____________________________________________________________________
JÁTÉK
A virágok a kertekben vagy a mezőn nőnek. Miután leszedik őket, csokrot lehet készíteni belőlük.

Összeállítottam nektek két interaktív játékot, amikben ki tudod válogatni, melyek a
mezei virágok, és melyeket kötöttek már csokorba. Katt a két kék linkre!
A játék kezdéséhez adj meg egy nevet!

1. Mezei virág vagy virágok vázában? - csoportosítás:
https://wordwall.net/play/2312/057/487
2. Mezei virágok kiválasztása - üss a vakondra: https://wordwall.net/play/2312/057/175
(itt a mezei virágokat kell kiválasztani!)

MESE
A kert legszebb virága
Ahogy a nyár vége közeledett minden virág tudni akarta, ki is a legszebb a virágoskertben.
A rózsaszín szirmú rózsák ekként vélekedtek: "Mi vagyunk a legszebbek, mert tavasszal mi bontjuk
leghamarabb virágainkat."
A fehér százszorszépek ezt mondták: "Ó ó, nem, mi vagyunk a legszebbek, mert nekünk gyönyörű
virágaink vannak, melyek egész nyáron virítanak."
A nagy sárga krizantémok szerint: "Ne butáskodjatok, mi vagyunk a legszebb virágok, mert ősszel
mi virágzunk a legkésőbb."
Minden egyes virág azzal érvelt igaza mellett, hogy csakis ő lehet a legszebb, a legjobb. De, amikor
az emberek eljöttek a kertbe, hogy megnézzék őket, abbahagyták a veszekedést. Minden virág
ilyenkor csendben maradt és nagyon büszkék, voltak arra, hogy az emberek azt mondták rájuk ők,
együtt a legszebbek.
Egy nap a kertész jött be a kertbe. A rózsaszínű rózsák kihúzták magukat, hogy ők látszódjanak a
legnagyobbaknak. A fehér százszorszépek virágaikat csillogtatták a napfényben, a sárga
krizantémok pedig akként fordultak, hogy a legszebb oldalukat fordítsák a kertész felé.
Mindannyian azt várták, hogy a kertész egyiküket, de csakis az egyiküket fogja megdicsérni.
Azonban a kertész csak mosolygott. Majd azt mondta: "Milyen szép virágaim vannak, együtt
gyönyörűek!"
A kertész fogott ekkor egy kosarat és elkezdte lemetszeni a rózsákat, majd belerakta a kosarába. A
rózsák meg voltak győződve arról, hogy ők a legszebbek, azért vágta őket először. De a
százszorszépek csak nevettek rajtuk. "Ha-ha! Ti nem vagyok elég szépek, hogy itt maradjatok a
kertben!"
A következő mozzanatában a kertész a százszorszépeket kezdte a kosarába tenni, mikor is a
krizantémok kezdtek hahotába. "Te mondod! Mi vagyunk a legjobbak, mi maradtunk a kertben
egyedül."
Végül a kertész a krizantémokat is belerakta a kosarába. A virágok ekkor újra kezdték szűnni nem
akaró vitájukat arról, hogy ki is volt a legszebb.
Amikor a kertész bement a házba, belerakta az összes gyönyörű virágot egy vázába. Először a
rózsaszín rózsákat tett bele, emlékezve arra, hogy az volt a legelső virág, mely virágzott tavasszal.
Azután a fehér százszorszépeket tette bele, és visszaemlékezett arra, hogy milyen boldog volt
mindig, amikor nyáron elsétált mellettük. Majd végül a sárga krizantémok kerültek a vázába. A
kertész nagyon izgatott volt, mikor az ősz virágára tekintett. Egész nyáron azt várta, hogy lássa
ezeket.
A kertész a vázát az asztal közepére tette, majd azt mondta: "Egy csodaszép virágcsokrom van.
Minden virág szép magában is, de így együtt tökéletesek!"
Hirtelen a virágok megértették, hogy ők mindannyian nagyon szépek voltak, amennyire csak
képesek voltak. De amint a kertész őket egy csokorba fűzte, valami igazán különlegessé váltak
általa. Ebben a pillanatban a virágokat a boldogság érzése töltötte el.

KÉZMŰVES ÖTLETEK

VIRÁGOK KÉSZÍTÉSE
Kedves Szülők!
A kézműves feladatokat most csoportokba szedtem, 7 -féle különböz ő technika szerint.
A nehézségi szintek egymást követik. Javaslom, hogy naponta próbáljanak ki egyet.

1. RAKOSGATÁSSAL:
napraforgók szívószálakból:

tésztából:
2. FESTÉSSEL:
ujjlenyomattal:

körkefével:

pitypang

3. PAPÍRGALACSINOK GYÚRÁSÁVAL:

4. VÁGÁSSAL:

5. VÁGÁSSAL és HAJLÍTÁSSAL:

négyzetekből:
6. HAJTOGATÁSSAL:
körökből:

7. VÁGÁSSAL és HAJTOGATÁSSAL:
virágcsokor legyezőhajtogatással:

________________________________________________________________________________
Most én mesélek!
Régen, amikor még iskolás voltam,
minden kislánynak volt emlékkönyve,
amibe a barátai rajzoltak valamit, vagy írtak egy
szép idézetet. Ebből a könyvből jutott most eszembe egy versike.
Te is megtanulhatod:
SZEDD A TAVASZ VIRÁGAIT
EGY CSOKORBA ÖSSZE,
RÓZSÁT TÉGY ÉS LILIOMOT,
S EGY SZÁLLAL KÖSD ÖSSZE!
TEKINTS RÁ A CSOKORRA,
LÁTNI FOGSZ A MÚLTBA,
ESZEDBE FOG JUTNI,
KI E PÁR SORT ÍRTA.

Kérdezd meg a szüleidet, nekik volt-e kiskorukban emlékkönyvük!

DALOK

1. Ezt a dalt már tanultuk az oviban, sőt el is játszottuk,
mert ez egy körjáték:
Körbeállunk. Kiválasztunk egy gyereket, aki a kör közepére leguggol. Eltakarja a szemét, és mikor
véget ér a dal, egy másik kisgyerek a háta mögé lopózik, megkopogtatja a hátát és azt mondja:
- Kip-kop, kopogok, találd ki, hogy ki vagyok!
A körben guggolónak pedig hang alapján ki kell találnia, ki beszélt hozzá!
Játsszátok el a családdal! Felismeritek hangról is egymást?

Koszorú, koszorú:

https://www.youtube.com/watch?v=dm7dvjWa3yQ (0:13)

2. Ez pedig egy új dal.
Most ezt tanulnánk az oviban. Próbáljátok megtanulni! Találj ki hozzá mozdulatokat!

Fehér liliomszál: Ovitévé https://www.youtube.com/watch?v=l6oTKqUcvq4 (0:44)

3. Hallgasd meg ezt a gyönyörű népdalt:

Két szál pünkösdrózsa: Gyerekdalok: https://www.youtube.com/watch?v=1aWGYqYjLok
(1:08)
4. A zenehallgatásból nem hagyhatjuk ki Gryllus Vilmos dalát sem (Félnóta sorozat):

Pitypang: https://www.youtube.com/watch?v=w3cNLM4Rw3I (0:41)
Ha eszedbe jutnak még virágos dalok, vagy szeretnéd megmutatni az elkészült
munkáidat, írj!

cskekcinke@gmail.com
Szeretettel ölel: Vera néni
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