DRÁGA KIS FECSKÉINK!

ROVAROK, BOGARAK, CSIGÁK
Elérkeztünk online játékunk utolsó hetéhez! Reméljük minden kis Fecskénk örömét lelte a
játékainkba, amit hatalmas szeretettel készítettünk Nektek! Utolsó témakörünkben a
rovarokkal, bogarakkal, csigákkal ismerkedünk meg bővebben!

A bogarak
az ízeltlábúak törzsébe és
a rovarok osztályába
tartoznak.
Régen
fedelesszárnyúaknak is hívtuk őket. A bogarak rendjének egyik legfeltűnőbb sajátossága,
hogy elülső pár szárnyuk megvastagodott és megkeményedett szárnyfedőt alkot, amely védi
egyrészt a nyugalmi állapotban alá behajtogatott második pár hártyás szárnyakat, másrészt a
potrohot.
A csigák a puhatestűek törzsének legnagyobb fajszámú osztálya. Az ide tartozó csigák száma
meghaladja a 110 ezret. Haslábúaknak is nevezik őket, ugyanis hasuk ellaposodott, erőteljes
izmuk segítségével helyváltoztató mozgást végeznek.
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1. JÁTÉK
Nagyon sok féle rovar, bogár létezik. Mutatunk Nektek néhányat!
katicabogár

tücsök

pillangó

2

csiga

méhecske

szarvasbogár

bodobács

3

szitakötő

légy

szúnyog

Hallgassátok meg anya-apa előadásában a Bogármesét
https://nlc.hu/baba/20140825/napi-mese-bogarmese/

Rajzoljatok le, egy részletet a meséből, ami Nektek a legjobban tetszett!
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2. JÁTÉK
Játszunk kicsit! A linkre kattintva egy vicces kis csigás játékot találtok.  Ha nem megy,
kérjétek szüleitek segítségét a játék bemutatásban, elmagyarázásában
https://csigas.jatek-online.hu/snail_bob_3_html5.htm

Kedv csinálóként ismerkedjetek meg egy új dallal melynek címe a Csigavonat dal!
https://www.youtube.com/watch?v=rG6SO6P_41Y

Rajzoljátok körbe a csigaház vonalát!Figyeljetek oda a helyes ceruza fogásra és
ügyeljetek arra, hogy pontosan a vonal mentén vezessétek a ceruzátokat! Ki is
színezhetitek, ha van kedvetek!
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3. JÁTÉK
Hoztunk nektek egy új dalt, amihez egy feladatot is adunk! A dal címe Házasodik a tücsök!
https://www.youtube.com/watch?v=FomSNj0H_h8

Rajzoljátok le a dal szereplőit! Számoljátok meg mennyit rajzoltatok! Ha ügyesek voltatok
12-őt rajzoltatok! 
Ha elkészültetek a rajzzal, hallgassátok meg a dalt még egyszer és hívjátok táncba szüleitek,
testvéretek!

Egy tanulságos mese a bogarak életéről: La Fontaine A tücsök és a hangya c. meséje!
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00211/06438.htm
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4. JÁTÉK
Hallgassátok meg Gyllus Vilmos: Katicabogár c. dalát
https://www.youtube.com/watch?v=rMSUBObMKBo

A linkre kattintva ismét egy online játékot találtok. Rakjátok ki a puzzlet! Hány db bogarat
láttok a képen? Számoljátok meg! Van szivárvány a képen? Süt a nap vagy esik az eső?
Milyen színű a tündér szárnya? Ha ügyesen kiraktátok a kirakót választ kaptok a kérdésekre!
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0a8a81cc99f0&fbclid=IwAR0UXW3ftzRunXMf4OEKOZt
-i94-BnwWX8wA5k7Y9XffwUPq4fjHYAkWLiE

Tudjuk, hogy sokan kedvelitek a Bogyó és Babóca meséket, hoztunk Nektek egyet A sárga
katica c. mesét.
https://www.youtube.com/watch?v=RJnK7sST8bw
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5. JÁTÉK
Maja a méhecske virágpor gyűjtögetés közben rátalált egy virágos dombra! Tegyétek
színessé a virágokat!
Színezzétek ki az 1. és a 7 virágot narancssárgára! Tudjátok, hogy a narancssárgát milyen
színekből keverjük ki? Igen! Ügyesek vagytok! A Pirosból és a citromsárgából!
A 3. és az 5. virág legyen lila. A lilát milyen színekből keverjük ki? Igen! A kékből és a
pirosból!
A 2. és a 6. virág legyen piros! A piros az egyik fő színünk, ezt nem keverjük ki semmiből!
A 4. és a 8. virágot színezzétek citromsárgára, a 9. virágot kékre! A citromsárga és a kék fő
szín!
A virágok leveleit színezzétek zöldre! Tudjátok-e a zöldet miből keverjük ki? Igen! A
citromsárgából és a zöldből!

Miközben színeztek, kedv csinálóként szóljon a Zümm zümm kezdetű dalocska!
https://www.youtube.com/watch?v=P5eGO0E-wR4
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6. JÁTÉK
Következzék az egyik nagy kedvencünk A három pillangó c. mese!
https://ovisvilag.blog.hu/2009/04/01/tavaszi_mese_a_harom_pillango

Emlékeztek, hogy az oviban fejdíszekkel játszottuk el ezt a mesét? Készítsetek el a mese
szereplőit, a 3 színű pillangót és a 3 tulipánt. Bábozzátok el a mesét szüleiteknek! Milyen
színűek lesznek a tulipánok és a pillangók? Ha végig hallgattátok a mesét válaszra találtok.
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7. JÁTÉK
Hallgassátok meg legalább 3x anya-apa előadásában Tóth Anna Katica c. rövidke
versét!

Tóth Anna: Katica
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.

Találós kérdések
Próbáljátok meg kitalálni mire gondoltam! Figyeljetek nagyon!
Se hárfája, se gitárja, mégis szól a muzsikája. (tücsök)
Vízben élek, brekegek, ismertek-e, gyerekek? Szúnyoglábon élek,a gólyától félek. (béka)
A füledbe zizegek, meg is csíplek, ha lehet. (szúnyog)
Éppen olyan, mint egy kefe, mégsem fésülködhetsz vele. (sün)
Szárazon is tud mászkálni, de a vízben jobb úszkálni
tó feneke a hazája, káka közt a palotája.
Néha a parton mélázgat, egyhangúan fuvolázgat.
Mikor kél a hold kereke, így kiabál: brek, brekeke! (béka)
Ismerek egy tarka házat, lakik benne szarvas állat;
szegényke fél nagyon tőled, szarvát behúzza előled.
Bármerre jár, völgyön, hegyen, házikója vele megyen…
Tarka házban szarvas állat, minden gyermek kitalálhat. (csiga)
Odamegyek gyűjtögetni,
ahol vannak morzsák,
így marad a porszívóban
üresen a porzsák. (hangya)
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Számold meg a sor elején a pöttyöket és karikázd be azt a katicabogarat, amelyiken
ugyan annyi pötty van!

11

8. JÁTÉK
Mozogjunk!
„Szöcske, lepke, kukac” játék – a „Tűz, víz, repülő” játékhoz hasonlóan: futás, majd az állatok
nevének kiáltásakor szüleitekkel az előre megbeszélt mozgásformát kell el végeznetek.

„Alvó bogár” – futás közben három különböző bogárnevet kiált anya-apa (például: katica,
bodobács, hangya), plusz össze-vissza mond még más neveket is! Figyeltek nagyon! Csak
akkor kell leguggolni, ha meghalljátok a bekiabált bogarak nevét. Ha a „bogár” szót kiáltják,
akkor le kell feküdni a földre.

„Alkoss bogarat!” – a rovarok, bogarak részeit (fej, tor, potroh) sokféleképpen, sokszínűen
megrajzolhatod, majd a darabokat a fantáziátok szerint variálhatjátok, kirakhatjátok.
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9. JÁTÉK
Hallgassátok meg anya apa előadásában Bartos Erika: Szarvasbogár c. versét
https://www.bartoserika.hu/konyvek/versek/szarvasbogar

Tudjátok, miért hívják szarvasbogárnak?
A fiú szarvasbogarak 3-8 cm, míg a lányok 2,5-5 cm hosszúak. A fiúk rágója
szarvasagancshoz hasonló. A lányok rágója normál méretű, elülső lábszára azonban szélesebb
és erőteljesebb, mint a fiúké.
A szarvasbogarak erdőkben laknak, elsősorban tölgyesekben élnek. A lárvák fejlődéséhez
öreg, korhadó fák szükségesek, ezért idősebb állományú tölgyesekben figyelhetjük meg őket.
A kifejlett bogarak május végén, júniusban jelennek meg. Nappal a lombkoronaszintben
tartózkodnak, a fák sérüléseiből kifolyó nedvet nyalogatják. Főként alkonyatkor repülnek,
jellegzetes zúgó repüléssel.
A kifejlett bogarak pár hétig élnek, július végére, augusztus elejére elpusztulnak.

Próbáljatok meg válaszolni az alábbi kérdésekre:
Hol élnek? Mikor figyelhetjük meg őket? Hány cm-re nőnek meg? Meddig él egy
szarvasbogár? Hova teszik lárváikat? Mit esznek? Általában mikor repülnek?
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Ismételjük el a már tanult dalunkat a Katalinka szállj el… kezdetű dalocskánkat

Tanuljunk egy új mondókát! Mutogassunk is hozzá!
Fűszál derekán,
félve mászik a bogár. (két ujjal lépegetés előre az asztal lapján)
Földre pottyan, ott marad, (tenyerek az asztalra)
észrevétlen, mint a mag. (ökölbe szorítjuk a kezet)
Készítsünk katicabogarat dióhéjból
A katicához fekete és piros festékre, valamint egy kis fekete kartonpapírra lesz szükség,
utóbbi a csápokhoz, ha éppen ragasztanál rá azt is, de anélkül is aranyos. Szemeit
megrajzolhatod fehér festékkel. Végül vágj ki zöld kartonból egy levél formát és ragaszd rá a
katicádat!

14

10. JÁTÉK
Készítsetek pillangót vagy méhecskét wc-papír gurigából.
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Végezetül küldünk Nektek néhány színezőt!
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Reméljük ezen a héten is jól szórakoztok majd!  Hamarosan újra találkozunk az
óvodában! Addig is millió puszit küldünk:
Violetta néni és Katica néni

Zuglói Csicsergő Óvoda, Budapest, 2020. május 25.
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