Kedves Zöldikés Szülők és Gyermekek!
Ismét gyönyörű munkákkal, élménybeszámolókkal tettétek széppé a hetünket, amiért nagyon
hálásak vagyunk! Öröm és kihívás volt megcsinálni a nekünk készített feladatokat.
Egy új hét kezdődik. Ez az utolsó ilyen hét, amikor küldünk nektek feladatokat, játékokat. Egy
kicsit a nyárra hangolódunk a héten.

Itt a nyár, táncot jár a napsugár
(2020.05.25. – 2020.05. 29.)
Munka jellegű tevékenység: A hét minden napjára adjatok nekik apróbb feladatokat, pl.
terítsék meg az asztalt, készítsék el a reggelijüket, segítsenek a gyümölcs felvágásában,
válogassák ki a mosnivalókat, majd közösen indítsátok el a mosógépet. Ügyesebbek a
mosogatásban is részt vehetnek.
Mozgás:
 Torna gyerekekkel: https://www.youtube.com/watch?v=k__r6z4LQFY
 Molnár Orsi: Matrózdal tánccal: https://www.youtube.com/watch?v=FggbYnQW1EM

Mese:
 Nagy Anikó Johanna: Az elvarázsolt fagylalt esete (mellékletben)
Ha elolvastátok a mesét, beszélgessetek arról, hogy ki hova vágyik, hova repülne, mit
csinálna, ha kapna Toni bácsitól egy elvarázsolt fagylajtot. Rajzoljátok le.


Rajzold le vagy videóban mutasd be a kedvenc mesekönyved történetét.

Vers: Bartos Erika: Buborék
Szappanbuborék
Száll a szabadban.
Kapd el, ha tudod,
Fenn a magasban!

Lengő levegőn
Lebben a gömbje,
Röpköd odafönn,
Lassú a röpte.

Tartsd ki tenyered!
Hull a kezedbe,
Pukkan idelenn,
Csillan a cseppje.

Sok-sok buborék
Kergeti egymást.
Fújok, idenézz,
Ezret is, meglásd!

Ha szeretnétek, itt meghallgathatjátok:
https://www.bartoserika.hu/konyvek/versek/buborek

Mind-mind a tiéd!
Látod az égen?
Szappanbuborék
Szárnyal a
szélben!

Külső világ tevékeny megismerése:
 Ki tudja felsorolni az évszakokat? Most milyen évszak van? Neked melyik a kedvenc
évszakod? Miért? Rajzold le, fesd le.


Szereted a fagyit? Melyik a kedvenced? Mennyi gombócot tudsz egyszerre megenni?
Most megnézheted és elkészítheted otthon anyával, apával:
1. Epres - túrós fagyi: a hozzávalókat tegyétek egy tálba (150 g. túró, 150 ml kefir,
130 g eper, 15 g mazsola, 50 ml víz, 2 teáskanál porcukor) és robotgéppel
pépesítsétek. A krémet tegyétek 3 órára a mélyhűtőbe zárható műanyag
dobozban. Néha keverjétek meg.
2. Banánt és szabadon választott fagyasztott gyümölcsöt tedd bele a turmixba.
Tegyél hozzá pici cukrot, mézet vagy agave szirupot. Ha túl híg kicsit tedd be a
fagyasztóba.
Köszönjük a recepteket Lali anyukájának és Gerda anyukájának 

Ének:
 Fülemüle: Nyár: hallgasd meg! milyen gyümölcsök találhatóak az énekben?
https://www.youtube.com/watch?v=avp_BXny6Fc&feature=share&fbclid=IwAR0c2wudmwv
RUveCKZ5f4nLqZClqhHh-jtt4rKSI6Uf9lNpN_TV6ue6k6e4


Holdonmacska: Fagyidal: milyen ízű fagyikról énekel?
https://www.youtube.com/watch?v=wsMKQSxEVs4&feature=share&fbclid=IwAR3E6wsh3BY
kQXMTRUGB7WYkCMa3DzcuVBUAh77_nKzXMVHjR9m3G_RUMgQ



Seder Gábor: Ha nyár jön: Te mit szeretsz a legjobban a nyárban? Rajzold le vagy
írd meg, mondd videóra.
https://www.youtube.com/watch?v=dfoydqDcFl8&feature=share&fbclid=IwAR1b9m8-ThA66L1vivpJWnK8oDENYjEjlJW9k9O_0yq2RJLLXbYNBmWtaE

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka:
 Vegyél elő színes papírt és vágj ki kis négyzeteket belőle (de
lehet bármi más forma is). Egy fehér lapra rajzold meg a
fagyi vagy jégkrém formáját és vágd ki. Végül ragaszd rá a
színes formákat.


Rajzold meg a fagyi vagy jégkrém sablonját, és gyűrt
papírgolyókat ragasz rá.



Egyéni elképzeléseket is örömmel veszünk a fagyi
elkészítésére.

Iskolaelőkészítés: (mellékletben)

Jó munkát és jó szórakozást kívánunk hozzá!
Szvobodáné Ivancsics Mónika
Horváthné Katona Tímea
Budapest, 2020. május 23.

Nagy Anikó Johanna: Az elvarázsolt fagylalt esete
Ez a különös eset akkoriban történt, amikor Tóni bácsi még háromkerekű fehér kiskocsiból
árulta a fagylaltját a város főterén. A kocsinak három, jéggel hűtött tartálya volt, és kizárólag
csodás, házi gyümölcsfagylaltot rejtett. Minden vasárnap pontban délután kettőkor begurult a
főtérre, és leparkolt a messzi földön híres, hetvenhét esztendős vadgesztenyefa árnyékában.
Meglengette öklömnyi rézharangját, és nekilátott a fagylaltárusításnak. Így ment ez egész
nyáron, hétről hétre, minden egyes vasárnap. A város fagylaltkedvelő lakói már jóval két óra
előtt ott türelmetlenkedtek a fa alatt.
Aztán egyik, még a szokottnál is forróbb augusztusi napon egészen váratlan dolog történt.
Tóni bácsi házi fagylaltja elvarázsolódott. Nem tudni, hogyan került bele a varázslat. Még a
főzésnél vagy a fagyasztás során, de belekerült, annyi bizonyos.
Tóni bácsi, mielőtt elindult a főtérre, adott egy kis kóstolót Füllencs nevű, lompos fülű,
aranyszínű spánieljének. Ez volt náluk ugyanis a szokás, már hosszú évek óta. Mindig a
kutyus kóstolhatta meg először az aznapi árut. Élt, halt a friss házi fagylaltért. Másnapit már
nem evett, de a frissért valószínűleg a fél fülét is odaadta volna.
Füllencs tehát vígan nyalta a friss málnafagylaltot, majd egyszerre igen furán kezdett
viselkedni. A kutya hirtelen felemelkedett a talajról, és mint valamiféle kövér, szárnynélküli
madár, átlibegett a szomszédba, Piri néni baromfiudvarába. Ott lassan leereszkedett a
földre, majd fergeteges kergetőzésbe fogott a rémült tyúkokkal és kacsákkal.
Tóni bácsi egy pár pillanatig leesett állal bámulta a történteket, aztán egy határozott
„Idegyeredetüstént!” felkiáltással magához parancsolta Füllencset. A spániel alapvetően
szófogadó volt, de most nagyon nehezen akaródzott neki otthagyni a ritka izgalmas
szórakozást. Végül mégis felröppent a levegőbe, a fülével átkormányozta magát a kerítésen,
és egy óvatos huppanással talajt fogott Tóni bácsi strandpapucsának orra előtt.
- A mindenségit neki… - dünnyögte maga elé a fagylaltos. – Mi lelte ezt az ebet?
Vénségére fog itt nekem megveszni? – és óvatosan végigtapogatta a vidáman lihegő
Füllencs puha testét, nem talál-e rajta valami rendellenességet. Aztán, mintegy
szíverősítőnek a nagy ijedtségre, ő is alaposan belekóstolt a fagylaltjába. Még csak az első
gombóc felénél tartott, amikor eszébe jutott, hogy mennyivel jobb is volna most a közeli
tóban lubickolni, ahelyett hogy a tikkasztó hőségben fagylaltot kelljen adagolnia.
De mielőtt még a kellemes ábrándozás végére ért volna, hirtelen emelkedni kezdett. Tóni
bácsi, fagylaltjával a kezében, és legalább háromgombócnyi rémülettel a tekintetében
átröpítette méretes pocakját a város felett, át a kiserdőn is, míg el nem érte a tavat. Ott aztán
egy jókora csobbanás, és már benn is csücsült a hűs vízben.
- A nemjóját! – kiáltott egyet meglepetésében. – Hát ez nem lehet más, csakis a
fagylaltom! – szögezte le határozottan, miközben némi hínárral a hasán, és egy helyes kis
békával a nadrágzsebében kievickélt a partra.
- Na, akkor most gyerünk haza szélsebesen! – parancsolta fennhangon, bár nem tudta,
hogy kinek is.
Otthon sebtében száraz ruhát vett magára, felült a triciklire, zsebébe süllyesztette a
rézharangot, és a lehető leggyorsabban kigurult a főtérre. Így is elkésett kicsit, a fagyira
várók már türelmetlenkedtek.
- Ma mágikus a fagylaltom! – kiáltotta Tóni bácsi huncut mosollyal az arcán. - Csak a
bátraknak ajánlom! – tette még hozzá jelentőségteljesen. Erre a kijelentésre egy-két anyuka,

néhány nagypapa, és nagymama elbizonytalanodott, ők inkább átballagtak a sor végére, úgy
gondolták, kivárják, mi lesz ebből. Egy Matyi nevű fiú viszont azonnal a sor elejére
furakodott, elszántan a fagylaltárus szemébe nézett, és átnyújtott neki néhány pénzérmét.
- Jó napot kívánok! Málnát és ribizlit kérek!
Tóni bácsi cinkos mosollyal nyugtázta a dolgot, majd a fiú kezébe nyomta a kétgombócos
fagyit.
- Jó utat kisfiam! – mondta végül Matyinak egy kacsintás kíséretében.
A kisfiú gyanakodva nézett vissza, de Tóni bácsi tekintete annyira bíztató volt, hogy a gyerek
nem sokat teketóriázott, jókorát nyalt a ribizli fagylaltból. Aztán, mivel semmi nem történt,
arrébb sétált. Közben elkalandoztak a gondolatai. Azon tűnődött, hogy vajon a barátja, Ferkó
meggyógyult-e már, vagy még mindig az ágyat nyomja egy makacs torokgyulladás miatt.
- Jó volna meglátogatni! – gondolta Matyi. És amint a kívánság megfogalmazódott benne,
máris felröppent a levegőbe, és Ferkóék felé vette az irányt.
- Hűűű! – suttogta megdöbbenten. Aztán amikor felocsúdott a meglepetésből, vidáman
kurjantott egyet. – Ez már valami! – és repülés közben élvezettel nézte a lába alatt elsuhanó
háztetőket.
Eközben a főtéren már sokan vásároltak a varázserejű fagylaltból. Gyorsan terjedt a hír,
miszerint Tóni bácsi fagylaltja ma bárkit, bárhová elrepít, csak erősen kell gondolni az úti
célra. Így aztán nem nagy csoda, hogy egy órán belül megtelt a tér mágikusfagyira vágyó
városlakókkal. Sőt, nem csak a tér telt meg, hanem a légtér is, hiszen egyre-másra
repkedtek az emberek az utcák felett. A varázsfagylalt mindenki kívánságát teljesítette.
Volt, aki csak a város túlsó végébe vágyott, volt, aki a szomszéd faluba, de egy kislány
például a tengerparthoz akart menni. A város kopaszodó, pocakos röntgenorvosa Prágába
kívánkozott, hogy ihasson végre egy rendes sört. A patikus bácsi ábrándos felesége arra
gondolt, hogy milyen jó volna végre meglátogatni a nagybácsikáját Floridában, a nagy
bajuszú hentes pedig minden idegszálával egy afrikai szafarira összpontosított. És aki jól
figyelt, észrevehetett egy teknőcmintás kandúrt, amint egy elejtett fagylaltos tölcsérből
nyalogatta ki az olvadozó maradékot, majd pár pillanatnyi könnyed lebegés után behuppant
Tóni bácsi éppen megfelelő méretű, igen kényelmes ölébe.
Én is épp arra jártam, őszibarack fagyit ettem, és a Balaton partjára repültem. Ha nem
hiszitek, kérdezzétek meg a balatonszemesi vadkacsákat!

