Kedves Bagoly csoportos gyerekek!

Úgy röpül az idő, hogy lassan itt az évvége és lassan
búcsúznak az iskolába induló nagyok is. 🌞 Bízom benne,
hogy jól vagytok, és hamarosan újra láthatjuk majd
egymást! 🌞
Remélem, sokat tevékenykedtetek, az eltelt időszak alatt,
ügyesebbek és okosabbak lettetek, hiszen sok mindennel
foglalkoztunk. Bízom benne, hogy emlékeztek is rá.🌞
Így most azt javaslom, kezdjünk egy kis ismétléssel.

Hallgasd meg: VIDÁM MANÓK EGYÜTTES – ÉVSZAKOK
https://www.youtube.com/watch?v=dX7VkYIjyqY
Beszélgessünk: mit tudsz az évszakokról? Hányan vannak? Sorold
fel a nevüket. Most melyik évszakban járunk? (TAVASZ)

Vers: Csanádi Imre: Négy testvér (ismételd el)
Év múlik, évet ér,
egymást hajtja négy testvér:
víg tavasz, virág hintő,
koszorús nyár, kalászdöntő,
ősz, gyümölcs-érlelő,
tél, havat terelő.

Tudod-e? Mit nevez négy testvérnek a költő?
 az éveket,
 az órákat,
 a négy évszakot
 a hónapokat,
Neked melyik a kedvenced évszakod? Meséld el
miért azt szereteted, majd rajzolj róla.

Rajzolás:

Kérlek, készíts egy gyönyörű képet a
kedvenc évszakodról. Gondold végig melyek a
fontos jellemzői, miért kedveled.

Tevékenység közben énekelj tavaszi dalokat: pl. tavaszi szél, stb. vagy:
Hallgass tavaszi dalokat, jobb kedved lesz tőle.

https://www.youtube.com/watch?v=WgBmZXn5jW8
https://www.youtube.com/watch?v=VhBozSWFwSg&list=PLxo2w8TKj4zLM
E77TbaHLDRzT-itkAJu6
Meséld, el mire
emlékszek, mit tudsz a
madarakról?

Találós kérdések a
madarakról:
https://www.youtube.com/watch?v=qu8BKiQKqF0

Számold össze hányat sikerült kitalálnod?

Hallgasd meg: Sás Károly - Hétvári Andrea: Madárdal:
https://www.youtube.com/watch?v=YKuxJpceqd0&t=2s

„Testünk titkai”
„Ilyen vagyok -Ez én vagyok”

A téma kimondottan érdekes, hiszen rólatok szól. Most ehhez
ajánlok érdekes ötleteket. Jó munkát és kellemes időtöltést
kívánok!
Hallgasd meg: VIDÁM MANÓK EGYÜTTES- A TESTEM
https://www.youtube.com/watch?v=DLwmlihdQZ4

Vers: Erdei G. Mihály: „Ez én vagyok” Mondd és játszd el a verset.
Uj, uj, uj! Mozog az ujj.
Ez kéz, ide nézz!
Tenyeremből jön a kéz.
Ujjtól vállig az egész.
Felemelem a kezemet.
Megfogom a fejemet.
Ide-oda ingatom.
Kézbe fogom, eldobom.
Eldobnám, de nem jön le.
Nyakam tartja végibe.
Szemem nézi, nem látja.
Szájam pedig kiáltja.
Hol a nyakam?
Fogd meg kéz!
Hát ennyi az egész?
Nem úgy! Nem úgy!
Nézd meg jobban!
Itt a hasam.
Itt meg koppan.
Hát itt meg mi dobban?
A szív!
Lépj ki jobban.
Fussál gyorsan!
Most a szíved kalimpál.
Ha fut a láb.
Állj! Min állsz?

/ujjak mozgatása/
/kéz felmutatása/
/tenyér megsimítása/
/kar végig simítása ujjbegytől a vállig/
/karod emeld magas tartásba/
/fejed fogd kezed közé/
/ingtasd /
/eldobás imitálása/
/fejet fogva fejrázás/
/nyak megfogása/
/szemre mutatás/
/kéztölcsér száj elé/
/ fogd meg/
/fogd meg /
/kar "tanácstalan" széttárása/
/mutatóujj ingatása oldalra/
/előre mutogatás/
/has körbe simítása/
/váltott kézzel kopogtatás a mellkason/
/tenyér szív fölé helyezése/
/ tenyér szív fölé helyezése /
/gyors helyben lépkedés/
/helyben futás/
/ tenyér szív fölé helyezése/
/ helyben futás /
/mutatóujj felemelése figyelmeztetőleg/

A lábamon.
Látom, ezt már jól tudod.
Kezdjük elölről a verset,
A címe az: „EZ ÉN VAGYOK”

/láb simítása/
/kiegyenesedés/

Rajzolás:„Ez Én vagyok”
Kérlek, állj a tűkör elé, nézd meg magad. Mit látsz?
Ha megfigyeltél mindent, rajzold le magadat.

Bartos Erika: Tűkör
(megtanulod ugye?)

Tükör előtt álldogálok,
Elmesélem, amit látok.
Van egy orrom, van két szemem,
Van egy szám és van két fülem.
Homlokom és selymes hajam,
Itt az állam, itt a nyakam!
Nézd, amikor vidám vagyok,
Mosolygok egy ilyen nagyot!
Amikor meg bosszantanak,
Ráncolom a homlokomat!
Hogyha nagyon megijedek,
Félelmemben szám is remeg!
Néha pedig csodálkozom,
Szemöldököm is felvonom!
Hogyha viszont bánat érne,
Legörbülne szájam széle.
Ásítok, ha álmos vagyok,
Hamarosan elszunnyadok,
Lehunyom a szemeimet,
Éjszakára lepihenek.

Hallgasd meg: Fej váll térd és lábujjak (utánozd le!):
https://www.youtube.com/watch?v=PudU5cMROxI

Mozogjatok együtt!

A mondókákat már ismeritek. Játsszátok el
mozgással, és ha lehet szüleitekkel együtt. Mindenki legalább annyiszor
csinálja amennyi éves, persze a szülőknek van kedvezmény.

„itt a szemem, itt a szám kettő között az orrocskám, Jobbra-balra két
karom, forgatom, ha akarom, két lábamon megállok, ha akarok, ugrálok”

Színes ugróiskola: Kellemes időtöltés lehet, mozgás és játék
egyben.
Rajzoljatok krétával ugróiskolát, de akár lehet
színes virágokat, vagy bármilyen más formákat is!
A lényeg, hogy olyan távolságra legyenek
egymástól, hogy a gyerekek is könnyen át tudjanak
ugrani egyikről a másikra.
Álljanak egy-egy virágra és ugorjanak tovább arra
a színre, amit megneveznek. A gyerekek
megfigyelik és megnevezik a színeket és mindezt
mozgással is összekapcsolják – ezáltal fejlődik
gondolkodásuk, figyelmük, egyensúlyérzékelésük,
de a páros-, vagy egy lábon való szökdelést is
gyakorolhatják.
Most pedig jöhet a vidám Manó torna:
https://www.youtube.com/watch?v=_lj79BNCaxQ

Pihenésképpen most, kóstoljatok finom gyümölcsöket.

Testünk, érzékszervek, testrészek
Mit tudsz a testedről? Mesélj róla.

Beszélgessenek: a gyerekek hasonlítsák össze önmagukat és a család tagjait.
Figyeljék meg, miben hasonlítanak, és miben különböznek egymástól, pl.
magasság, hajszín, szemek színe stb. és sorolják fel, ami ugyanolyan, és azt is,
ami különbözik. Megtapasztalhatják azt is, hogyan ver a szívük, mikor ver
gyorsabban, pl. mozgás, sport után.

Játék_a_kezekkel
Mit csinál a kis kezem?
(a két kéz széttárása)
Simogat kedvesen.
(két kézzel az arc megsimítása)
Ütöget mérgesen,
(az asztal ütögetése)
Csiklandoz viccesen,
(a tenyér csiklandozása)
Csipked hegyesen,
(a kézfej megcsipkedése)
Táncol ügyesen.
(az ujjak mozgatása a másik kézfejen)
Na, mit csinál a kis kezem?
(a kezek szétnyitása)
Te is tudod, mondd velem.

Közös játék, mire gondoltam?

Gondoljanak egy testrészre, de
csak egy jellemzőt áruljanak el róla! Például: „Én vagyok az a testrész,
amely rúgja a labdát.” Jó móka és fejleszti a gondolkodást, a figyelmet,
kommunikációt stb.
Festés: készítsetek tenyérlenyomatot, igazi és
örök örökemlék egyszerre.
De, készíthetnek közösen is, pl. egy” családfát”.
Nagyon jó, ha megengedik a gyerekeknek, hogy az
ujjukkal, tenyerükkel is fessenek, így sokkalta jobban érzékelnek,
tapasztalnak.

Mondókázzatok, míg egy - egy
ujjacskát befestetek:
„Hüvelykujjam korán kel,
Minden ajtón bekopog,
Felkelnek a szomszédok,
Köszönnek, hogy: Jó napot!”

De az is jó szórakozás és
tapasztalatszerzés, ha egyszerűen
csak hagyják, hogy a gyerekek
kézzel fessenek, alkossanak.

Hallgasd meg: Gryllus Vilmos: Színvilág:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=gImBVod
IPgE&feature=emb_logo

Festés vizes lapra: nézd meg, ezt is érdemes kipróbálni
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=t8GIJ1LQ6HM&feature=emb_logo

Könnyen megtanulhatod az alábbi mondókát, próbáld mozgással is
összekötni, megérinteni a testrészeidet.
Testrész soroló mondóka
Jobb és bal az én két felem,
Lábam, csípőm, vállam, kezem,
Szemem, fülem, térdem, sarkam
Baloldalon is van rajtam.
Összecsapom tenyeremet,
Kinyújtom a két kezemet,
Ha akarom, leengedem,
Azután meg karba teszem.
A lábammal ugorhatok,
Ha elfáradtam, guggolhatok,
Felpattanok aztán újra, S ágaskodok a lábujjra.

Zenés kéztorna gyerekeknek: csinálni is kell!
https://www.youtube.com/watch?v=_p7X4pkxjM4
Ha jól megtornáztattad a kezedet, kezdheted is a feladatot.
Kézimunka: Érik a gyümölcs. Készítsd el a képen látható „fát”. Használd
az ujjaidat a fa lombjának elkészítéséhez. A „gyümölcshöz” válogass
gombokat, vagy gyöngyöket és készíts el a képen látható módon.
Szükséges eszközök:
Színes papír, ragasztó
papírhenger, olló, színes
gombok vagy gyöngyök.
De, akár színes
gyurmából is készíthetsz
gyümölcsöket a fára.

Mese: Tíz kicsi barát:
Kínai mese nyomán írta Mészöly Miklós

Kicsi kínai fiúcska volt Liu. A szülei sokat
dolgoztak. Édesapja már kora reggel elindult a gyárba. Édesanyja pedig a
szántóföldre ment kapával vállán.
Liu otthon maradt, egyedül a házban. Nem volt a világon semmi dolga. Elhatározta,
hogy ő is dolgozik valamit. Seprűt keresett elő, és kiment az udvarra.
Az udvaron temérdek sok kő és szemét volt. Liu szépen felsöpörte az udvart. A
köveket kosárba gyűjtötte, é a ház közelében folydogáló patak partjára hordta.
Aztán vette az ásót, és virágágyásokat csinált. Mikor elkészült, magot vetett beléjük.
Vödörben vizet hozott, és gondosan megöntözte valamennyit.
Miután ezzel is elkészült, szép tisztára megmosta a kezét. Akkor leült pihenni a fa
alá.
Liu édesapja délután hazaért a munkából, és mindjárt megkérdezte:
- Ki hozta rendbe az udvart?
Liu így válaszolt:
- Tíz kicsi barátom segített nekem.
Aztán édesanyja is hazajött a szántóföldről, ő is megkérdezte:
- Ki csinálta ezeket a virágágyásokat?
Liu megint csak így válaszolt:
- Tíz kicsi barátom segített nekem.
- De hát hol van a te tíz kicsi barátod? – csodálkozott az anyja és az apja.
- Nézzétek! – szólt Liu, és felemelte a két kezét. – Az én tíz ujjam az én tíz kicsi
barátom!

Festés: Tavaszi virágoskert 🌞 festéssel,
nyomdázással, spricceléssel, vágással és ragasztással
Próbáljátok ki!
Szükséges néhány db a szivaccsal nyomdázott színes papír, temperafesték,
olló, ragasztó.
Először készítsétek el a szép színes papírokat, amelyekből majd a
virágokat és a virágok leveleit /szárait fogjátok kivágni.
Ehhez temperafestékre és
színes papírra van szükség.

egyszerű

A papír színéhez igazodva 2-3 másik
színnel pacsmagoljátok be a lapot, pl.
egy egyszerű szivacsdarabot használva,
a zöld papírt lehet pl. zöld és fehér színű
tempera nyomdázással díszíteni.
Ebből készül majd a virág szára és
levele. A virágokhoz válasszatok sárga,
rózsaszín, narancssárga, vagy akár kék, lila színű lapot és nyomdázzatok rá
színben harmonizáló foltokat a szivaccsal. Az ötlet nagyon egyszerű és
könnyen megvalósítható kisebbeknek is.
Ilyen lesz a végeredmény.
Miután
megszáradtak a lapok, a zöld papírból
vágjatok ki egyszerű csíkokat és leveleket
és egy nagyobb méretű (A/3) lapra

ragasszátok fel,
látványos a kép.

már

ez

is

Ezután keressetek különböző
méretű, kör alakú tárgyakat, pl.
csészealj, bögre, kisebbnagyobb pohár és rajzoljátok
körbe a papírokon. Próbáljatok minél többféle méretű tárgyat találni, mert
annál látványosabb lesz a kép. Helyezzétek egymásra a körlapokat úgy,
hogy legalul mindig a legnagyobb legyen, fölötte pedig az egyre kisebbek.

Készen is vannak a virágok.
Ragasszátok össze őket!
Végül helyezzétek el a
virágokat a virágszárakon.
Egyáltalán nem baj, ha egyikmásik eltakarja egymást,
hiszen az igazi kertben is így
látjuk őket. Ezt meg is
figyelhetik a gyerekek.

Ha van kedvetek és olyan fogkefe, amire már
nincs szükségetek, annak segítségével színes
festék-spricceléssel díszíthetitek a képet. Ehhez
mártsátok a fogkefét sűrű temperafestékbe (nem
kell vizet adni hozzá) és a fogkefe fejét lefelé
fordítva húzzátok végig az ujjatok hegyét rajta.
Íme, ilyen csodaszép színes pöttyöket tudtok
spriccelni a képre. Íme, ilyen lesz a „virágos kert”.
Tetszik?
Milyen színeket és milyen formát látsz a képen?Sorold el.

Testünk részei: az érzékszerveink
Nézd meg a képet.
érzékszerveket.
funkciója, mire

Nevezd meg az
Melyiknek mi a
használjuk?

Számold, meg hány érzékszerünk van.
Figyeld meg az alsó képet, nevezd, meg mit látsz. Mutasd, meg mit mivel kötnél
össze és azt is mond el, hogy miért azzal.

Orr: szaglás

Fül: hallás

Szem: látás

Kéz: tapintás,
bőrérzékelés,

Száj: ízlelés

Érzékelj-, Láss a szemeddel: kézmües
ötletek
Rajzolás: Önarckép készítése.
Kérlek, rajzold le az Arcod.
Nézd meg milyen színű a hajad, a szemed. Stb.

Kézimunka és a festés összekapcsolása:
Az előzőhöz hasonló
technikával készítheted
el ezt a tavaszi virágot
is.
Figyel meg, alaposan a képet, majd
próbáld meg önállóan elkészíteni a
képen látható virágot.
Számold meg a virág szirmait, figyeld
meg a színeit. Légy nagyon kreatív és
ötletes.
Tevékenység közben, bátran hallgasd a
tavaszi dalokat, vagy énekeld, máris
jobb lesz a hangulatod.
Készítsd el, a színes papírlapokat,
amiből majd kivágod a szirmokat,
leveleket stb.

Jó munkát kívánok! Lásd meg a szépet!

Kézimunka:” Tavaszi kép”
Vágás, ragasztás és
díszítés.
Figyeld meg a képet és készítsd el a
saját elképzelésed szerint.
Szükséges eszközök: színes papírok,
olló, ragasztó.
Számold meg hány sziromból áll a
virág. Figyeld meg a virágszirmok
és a levelek formáját.
Készíts keretet is a képnek, ha a
virággal elkészültél.

Érzékelj és lásd meg a szépet!








A tevékenykedés, festegetés, nyomdázás során a gyerekek
megismerkednek a színekkel, meg is tudják nevezni azokat.
Ha szabadon hagyjuk őket tevékenykedni az alkotás örömét
átélhetik, és ez nagyon jó érzés:)!
A virágok elkészítése során kézzelfoghatóvá válnak számukra a
“kisebb-nagyobb”, “alatta-felette” fogalmak, kör alakú tárgyakat
körberajzolva, körülvágva érzékelik, hogy mi is az a “kör”.
Ügyesedik a kezük, az ujjaik, fejlődik szem-kéz koordinációjuk.



Együtt alkotni anyával, apával, testvérekkel nagyon jó élmény –
a végeredménytől függetlenül. Bár szerintem az is csodaszép
lesz!
Festés papírguriga segítségével: Próbáld ki ezt a
technikát is. Készíthetsz virágokat többféle színnel
is, ez már csak rajtad és a leleményességeden múlik.
Nem kell hozzá más,
papírguriga (amit a képen látható
módon be kell vagdosni) festék és
papír.

Érzékelj a Füleddel:
Hallgasd meg: Napsütötte rét

🌞

https://www.youtube.com/watch?v=23ZwGUm8SZ0&list=RD23ZwGUm8SZ0&st
art_radio=1

Ülj le és csukott szemmel hallgasd meg a zenét, figyeld meg mennyire más,
ha csak a FÜLEDDEL érzékeled a körülötted lévő világot.
Meséld el mit hallottál? Milyen érzés volt?

Tudod? Különböző módon vizsgálják az emberek látását, hallását.
Érdekességként ajánlom: érdemes kipróbálni.
Hallás teszt:
https://www.youtube.com/watch?v=p-EDKDFKyQQ
Sztereó Hangteszt | Fül/Fej Hallgatóval
https://www.youtube.com/watch?v=1WT3Qz-CTYs

Ez is érdekelhet: Hogyan működik a szemünk?
https://www.youtube.com/watch?v=KDtzIucvuLU

Érzékelés /érzékszervek
Már az oviban ismerkednek a gyerekek a testükkel, ezen belül is az
érzékszerveikkel. Játékos kísérletekkel nagyszerűen lehet tudatosítani
bennük, hogy a bőrünkkel érzékelni tudjuk a meleget, a hideget, ráadásul
ezeknek különböző fokozatai is léteznek.
A felfedezések izgalma nagy hajtóerőt jelent a gyerekek számára a további
tudás megszerzésének útján, ugyanis azok az ismeretek rögzülnek bennük
igazán, amelyekhez pozitív élmények, örömteli felfedezések társulnak.
A hallás fejlesztésére nagy szükség van, többek között a
beszédhangok pontos észlelését is ez teszi lehetővé. Minél több
hallást fejlesztő játékot játszunk, annál pontosabban tudja majd
a kisgyermek megkülönböztetni egymástól a bizonyos hangokat,
a hangok magasságát-mélységét, hogy halkan, vagy hangosan szól.
Mindezekre nemcsak a beszédnél, hanem majd az olvasás megtanulása
során is szükség lesz – hiszen a betűk a kimondott hangokat jelölik. Ahhoz

pedig, hogy helyesen írjuk le egy-egy hang betűjelét, helyesen is kell
meghallanunk és felismernünk.
Javaslom, a közös játékok lehetőségét: énekeljenek el egy kis
dallamot, a gyermek pedig próbálja ugyanazt a dallamot ugyanolyan
ritmussal visszaadni (visszhang).
Ha megunták a zenélést, töltögessék meg a poharakat a következő módon:
az egyikben maradjon tiszta víz, egy másikba tegyenek egy-két jégkockát,
a harmadikba egy icipici sót, a negyedikbe csöpp citromlevet, az ötödikbe
pedig egy kis szörpöt, vagy pici cukrot.

Feladat: kóstolgatni, azaz ízlelni, érzékelni és kitalálni, hogy melyik a hideg,
melyik a sós, melyik az édes, melyik a savanyú? Milyen íze van a sima
víznek?

Meséljék el a gyerekeknek, hogy ebből az íztelen iható vízből nagyon kevés
van a Földön, sokkal több a sós víz. Emlékeztessék, őket arra, mi mindenre
használjuk a vizet és hogyan tudunk vele takarékoskodni!

Kísérletezzenek: hideg, vagy meleg?
Keressetek három olyan műanyag tálat, amelybe
belefér a gyerkőc keze. Töltsék meg mindhármat
vízzel: az egyikbe jó hideg vizet tegyetek (mehet bele
jégkocka), a középsőbe langyos vizet, a harmadikba
pedig jó meleget. Tegye bele a két kezét a két szélső edénybe (nagyon
hideg és nagyon meleg) és tartsa ott egy percig. Ezután tegye be mindkét
kezét a középsőbe. Kérdezzék, meg tőle, mit érez! Az egyik kezével
melegnek, a másik kezével hidegnek fogja érezni ugyanazt a vizet. Vajon
miért?
Amelyik keze először a jó meleg vízben volt, az most a langyos vizet
jó hűvösnek érzi.
Amelyik keze a jéghidegben fagyoskodott, most szinte forrónak érzi
a langyos vizet.

Gryllus Vilmos: Maszkabál - Virágcsokor:
https://www.youtube.com/watch?v=Zr1kcmeX5yM

Mese: A szemfüles érzékszervek
Milyen csodálatos ez a reggel! - szólt Micimackó
Füleshez, miközben szokásos reggeli utáni sétájukat
tették a Pagonyba.
-Csodálatos? - kapta fel a fejét Füles. - Ugyan miből gondolod, hogy csodálatos? Reggel van,
és kész!
-Hát, nézz csak fel az égre! - magyarázta Micimackó. - Ragyogóan kék az ég! Aztán szippants
bele a levegőbe!
Mmmm...Hogy illatoznak a gyöngyvirágok! És ahogy a füvön
lépkedünk! Érezd, milyen puhán simogatja a talpadat?
És mekkorákat lehet benne ugrálni!
Micimackó rögtön be is mutatta ezt Fülesnek. Akkorát szökkent, hogy
beleütközött az éppen vele szemben repülő Bagolyba.
-Jól hallottam, hogy arról beszéltetek, milyen puhán simogatja a
talpatokat a pázsit? - kérdezte Bagoly.
-Úgy van - felelte Micimackó.-Éppen azt próbáltam elmagyarázni Fülesnek, honnan lehet tudni,
hogy csodálatos ez a mai nap. Mert ugye ott van a kék ég, amit látunk, aztán az illatok, s a többi.
-Ahá, értem! -felelte Bagoly.-Szóval az öt érzékszervünkről beszéltél!
-Öt micsodáról? -kérdezte Füles és Micimackó egyszerre.
-Az öt érzékszervünkről - magyarázta Bagoly.-Ezek segítségével ismerjük meg a világot. Az öt
érzékünk pedig: a látás, a hallás, a szaglás, a tapintás és a látás.
-De a látást kétszer mondtad!-ellenkezett Füles.
-Tényleg?- kérdezte Bagoly.- Jaj nekem! Akkor megpróbálom még egyszer. Látás, hallás,
szaglás, tapintás és a hogyishívják. Jaj, az ötödiket mindig elfelejtem!
-Nézzétek, itt jön Malacka és Nyuszi!-kiáltott fel Bagoly, amint egy fa mögül előbukkanva
megpillantotta barátait.
-Gyertek, játszatok velünk! -Én is jöhetek? -sipította Zsebibaba, aki ekkor bukkant föl Nyuszi
háta mögül.-Mit játszotok? Ugye, ha nem nehéz, én is beállhatok?
-Történetesen éppen most szeretnénk elkezdeni egy játékot-mondta Bagoly.-Egy úgynevezett
keresős játékot. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy menjetek
el az erdőbe, és hozzatok magatokkal két-két dolgot, ami
valahogyan kapcsolatban áll az érzékszerveinkkel. Talán a játék
végére eszünkbe jut, melyik is az ötödik érzékszervünk. Nos, ki
kezdi?
-Én szeretném kezdeni! Én szeretném kezdeni! -kiáltozta
Zsebibaba.
-Remek, Zsebibaba! Az első érzékünk a látás. Most pedig menj, és
keress nekünk valamit, amire szeretsz ránézni, és egy másik
valamit, amire egyáltalán nem szeretsz ránézni. Mi majd itt
megvárunk.

Zsebibaba vidáman szökdelve indult útnak. Büszke volt rá, hogy ő
lehet az első játékos. Igazán nem esett nehezére olyasvalamit találni,
amire mindig szívesen pillantott. Néhány másodperc múlva egy
gyermekláncfűvel a kezében ugrándozott.
-Ez az! - állapította meg elégedetten. -Na, de vajon mi az, amire nem
szeretek ránézni?
Ekkor egy szúnyog repült el mellette.
"A szúnyogokat nem szívesen nézem - töprengett magában
Zsebibaba-, de mégsem vihetek magammal egy szúnyogot! Még
megcsípne! Na, de van itt valami más, amit magammal vihetnék!
Taplógomba a fa törzséről! Még ránézni is rossz: csúnya fekete!"
-Bravó! -lelkendezett Bagoly, amint megpillantotta Zsebibabát egyik kezében a
gyermekláncfűvel, a másikban pedig a taplógombával.-Tökéletesen igazad van, Zsebibaba! A
gyermekláncfű szerintem is sokkal kellemesebb látvány, mint a taplógomba.
Most pedig a hallással folytatjuk. Ki lesz a következő?
-Én szívesen elmegyek, ha akarod - jelentkezett Malacka.
-Rendben! - felelte Bagoly. -Keress valamit, amit szívesen hallgatsz, és valamit, amit egyáltalán
nem szeretsz hallgatni!
-Szeretem hallgatnai a harkály kopácsolását fenn a fán - mondta Malacka.
-Helyes, Malacka. De ezzel még nem ért véget a feladatod.
Malacka töprengve indult útnak, hogy valami olyasmit találjon, amit nem szívesen hallgat.
-Miért áll égnek az egyik füled?-bömbölt a fülébe egy ismerős hang, amitől ijedtében
összerezzent.
-Jaj, Tigris! Hát te vagy az? - kiáltott fel Malacka rémülten. -Tulajdonképpen
most éppen olyasvalamit keresek, amit nem szívesen hallgatok, és erre a célra
te tökéletesen megfelelsz. Nem jönnél velem? Te is része leszel a
kiállításunknak.
-Na de mit jelentsen ez? -tiltakozott Tigris, ám Malacka határozott mozdulattal
megragadta őt a bal lábánál, hogy elcibálja a füves folyópartra, ahol a többiek
vártak rájuk.
-Engedj el! -kiáltozott Tigris. Malacka azonban addig vonszolta őt, amíg
vissza nem értek társaikhoz.
-Itt van, amit nem szeretek hallgatni, ha éppen a fülembe kiabál. Túlságosan
hangos - mutatta be Malacka Tigrist a többieknek.
-Pompás! - állapította meg Bagoly. Malacka tehát második érzékünket is szemléltette,
mégpedig a hallást. Tigris, nem lennél te a következő?
-Én mindenben benne vagyok, ha ugrándozhatok - egyezett bele Tigris.
-Jól van, akkor tiéd a tapintás! -kérte Bagoly. -Hozzál nekünk valamit, amit szeretsz
mgeérinteni, és egy másik dolgot, amit nem szívesen érintesz meg!
-De hisz' ez remek játék! -kiáltott fel Tigris, és már szökdelt is a fák közé, mígnem a
folyóparthoz ért.
-Tudom már, mi az, amit szívesen érintek meg: ez a friss, csobogó hideg víz! Lefröcskölöm az
arcomat, és sietek vissza, hogy megmutathassam a többieknek.
Csak lubickolt a hűs vízben, és énekelgetett:
"Fröccsen a hűs víz, fürdök a habokban.
Ezt a tigrisek csinálják a legjobban."

Aztán kiszökkent a vízből, és meghemperegett a fűben. Szerencsétlenségére épp egy olyan
helyet választott, ahol egy sündisznó napozott.
- Aúúú!-kiáltott fel a fájdalomtól, amikor a sündisznó tüskéi a hátában álltak. - Mi ez a szúrós
izé? Csak nem egy sündisznó?!
A sündisznónak haja szála sem görbült, ám Tigris kissé megviselten tért vissza barátaihoz.
-Megvan, amit kértetek - jelentette fennhangon. -Látjátok? Vizes az arcom. Imádok hideg
vízben pancsolni! És íme a sündisznó tüskék, amik hempergés közben a hátamba álltak! Ezeket
nem nagyon szeretem. Nos, akkor most én vagyok a győztes?
-Nem, Tigris - jelentette ki határozottan Bagoly. -Ügyes voltál, de azért nem te vagy a győztes.
Az lesz a győztes, akinek az ötödik érzék eszébe jut. Lássuk csak! Ó, már meg is van: látás,
hallás, tapintás, szaglás, hallás!
-De a hallást kétszer mondtad!- tiltakoztak a többiek.
-Tényleg? -kérdezte Bagoly. -Sehogy se megy ez nekem! Nos, akkor ki akarja bemutatni a
szaglást?
Erre Nyuszi emelte fel a kezét.
-Én tudom, hol találok olyat, amit szívesen, és amit nem szívesen szagolok! -mondta, és már
ugrándozott is háza felé. Ott pedig egyenesen a konyhába ment.
Kinyitotta a sütő ajtaját, és kihúzott belőle egy forrón gőzölgő csokitortát. Épp most készült el!
Isteni illata volt!
"Még szerencse, hogy nem felejtettem el - gondolta magában -, különben most már csak egy
égett tortát vehettem volna ki a sütőből! Az égett tortának pedig egy cseppet sincs jó illata!"
Ezután Nyuszi a kamrába ment, és felnyúlt a legfelső polcra.
-Á, ez az! - mondta, majd leemelt egy jó érett, büdös sajtdarabot.-Már hetek óta meg akartam
enni, de valami mindig közbejött! Te jó ég! De hisz' ez már kék a penésztől! Pfú, de büdös!
Mivel Nyuszi nem tudta volna a csokitortát és a sajtot is egyszerre elvinni a többieknek, úgy
határozott, hogy inkább meghívja őket magához.
-Hahó! Min-den-ki jöj-jön el hoz-zám! Szagoljátok meg, amiket gyűjtöttem! -kiáltotta.
Szerencsére a Nyuszi házából áradó tortaillat erősebb volt a sajtszagnál.
-Csak menjünk az orrunk után - szólt a többiekhez Bagoly-, amíg el nem érjük az illat forrását!
Eközben Nyuszi csodálatosan feldíszítette a tortát cukormázzal és rumos meggyel. A torta már
az asztalon díszelgett, és várta a vendégeket. Elsőnek Micimackó érkezett. Amint
megpillantotta a tortát, így szólt Nyuszihoz: -Nyuszi, hadd kóstoljam meg azt a tortát! Igen
ízletesnek tűnik.
Bagoly meghallotta Micimackó szavait, és boldogan kiáltott fel:
-Ízlelés! Megvan az ötödik érzék! Látás, hallás, tapintás, szaglás és ízlelés! Ügyes vagy,
Micimackó! Te vagy a győztes, mert neked jutott eszedbe az ötödik érzék!
-Akkor most már végre tényleg megkóstolhatom? - kérdezte Micimackó kissé türelmetlenül.
Nyuszi mindenkinek vágott egy szeletet. Mindenkinek nagyon ízlett - kivéve Fülest.
-Miért kell nekem tortát ennem? - kérdezte. -Miért nem ehetek inkább valami ragacsos, kékes,
krémes dolgot?
-Arra a büdös sajtra gondolsz? - kérdezte Nyuszi.
-Szerintem isteni illata van! -felelte Füles.
Füles végül mind felfalta a büdös sajtot, és életében először állapította meg, hogy mindent
egybevéve tényleg csodálatos nap volt ez a mai.
-Fúj! - szólt Malacka. -Hogy lehet ilyen büdös sajtot enni, amikor az ember tortát is ehet?!
-Hát, bizony mindenkinek más az ízlése -fűzte hozzá bölcsen Bagoly.

Öltözz fel! - gyerekdal:
https://www.youtube.com/watch?v=r-cGVNAmb2M

Játszunk egy kicsit a kövekkel:
Vedd észre és hajolj le értük. Érdekes játék lesz
velük!
Ez a játék jól fejleszti a kreativitást, a különböző kövekkel gyakorolhatják a
válogatást, összehasonlítást.
(kisebb kövek- nagyobb kövek, világosak-sötétek, hosszúkásak, kerekdedek stb.)
Sőt, számolni is tanulhattok a kavicsokkal: 1,2, 3, 4, stb.
A gyerekek mindenhol észreveszik az érdekes formájú és mintájú köveket,
kavicsokat. Szeretik fogdosni, gyűjtögetni, nézegetni. Nézzenek körül a
környéken, (parkban, játszótéren, vagy akár járda mellett) és keresgéljetek minél
érdekesebb köveket, kavicsokat. Gyűjtsék őket kisvödörbe, vagy zacskóba, és ha
már összegyűlt sok, kezdődhet is a játék, lehetőséget adva az egyéni ötletek
megvalósítására, a különböző formák létrehozására, mellyel az alakészlelés is
fejlődik.

Ötletek kövekhez, kavicsokhoz, a természetben talált
„kincsekhez”
Válogatás: nézegessétek meg a gyűjteményt!
Rakosgassátok külön kupacba a köveket a színük szerint!

Válogassátok ki a legérdekesebb, nektek legjobban tetsző darabokat!

Mondjátok el miért szép, mi tetszik benne? Lehet,
hogy csillogó, nagyon szép a színe, lehet vele rajzolni, vagy egyszerűen
csak más, mint a többi?!

Készítsetek sorozatot méret szerint. – pici,
kicsi, nagyobb, még nagyobb,
legnagyobb!

Hány szót tudtok a legkisebb kövek megnevezésére? (pirinyó, apró,
picike, picuri, kicsike, picurka, pöttöm)

Képkirakó
„Talált kincsek”-böl
A sokféle formájú, méretű és színű kőből
érdekes
figurák
is
készülhetnek.
Próbáljatok meg kirakni különböző
figurákat a kövecskékből! Mutatok
néhány egyszerű ötletet. Mennyire
vagytok kreatívak?
Találjatok ki hozzá egy kis történetet!

Kavicsfestés: Igazán különleges dolgokat lehet így készíteni, ami

már csak a képzeletünkön múlik, próbáljátok ki!
Keressetek simább felületű köveket, amire rajzolni, festeni tudtok. Bármit
lehet, ami eszetekbe jut, viszont türelem és kitartás kell hozzá.
Használhattok hozzá vastag filcet, vagy temperát-, ill. akrilfestékkel. Az
elkészült kis köveket akár ajándékba is adhatjátok.

Ügyeskedj a lábaddal is: Próbáljátok meg a lábujjaitokkal felemelni a
köveket! Lehet versenyezni, kinek sikerül egy perc alatt a legtöbbet
összegyűjteni?

Hangos mese: Kőleves: Magyar népmesék
https://www.youtube.com/watch?v=Al4DpKBL8o4

Kicsi Gesztenye Klub – Esőtánc:
https://www.youtube.com/watch?v=8jLMELotGWw

Érzékelj a bőröddel:
Csepp, csepp, csepereg,
villan, csattan, megered;
záporfüggöny, zuhatag fut a felhő, süt a nap.
Jött, ment - jót esett: Fűnek, fának jólesett.
Zene Ovi - Csepp, csepp, csepereg:
https://www.youtube.com/watch?v=KnDDUOPX-qs
Ezt könnyen megtanulhatod, ÉNEKELJ TE IS!
Biztosan érezted már, ha csepereg az eső. Milyen érzés volt, el tudod
mesélni?
Szerinted mindenki szereti az esőt? Meséld el szerinted ki / kik szeretik
nagyon az esőt, és kik nem? Azt is tudod miért?
Nézd meg: Bartos Erika: Felhő és Felhőcske
https://www.youtube.com/watch?v=_piju-ONp_g

Gryllus Vilmos: Zápor:
https://www.youtube.com/watch?v=tWeiK4432Ew

Nézd meg: Szutyejev: A gomba alatt
https://www.youtube.com/watch?v=BVuWPjNnV0E

Rajzolás:
Készíts képet a mese alapján.
Szép színes legyen.

Kicsi Gesztenye Klub - Fújd el velem a felhőket:
https://www.youtube.com/watch?v=WbRHz23FdIk

Találós-kérdés: Széles út, de nem járod,
Szalagját át nem vágod,
Eső után csodálod,
Ha sok színét meglátod.
„szivárvány”

„ A szivárvány színei”
A legjobb alkalom, hogy kipróbáld, milyen lenne, ha „esne az eső”, és ha
még a Nap is sütne, akkor mi lenne az égbolton?
SZIVÁRVÁNY

Alkoss- Festés vizes lapra:
https://www.youtube.com/watch?v=JUidK6rMtGw
Vizezd le a lapot és úgy kezd neki a festésnek, nézd meg a
színek hogyan kelnek életre. Figyeld, mit veszel észre! Tevékenység közben
énekelheted az eddig tanult dalokat is

Dal a szivárványról:
https://www.youtube.com/watch?v=qi5vrV72oFg
Máté Attila:Szivárvány

https://www.youtube.com/watch?v=vyVGA18ln_8

Élményekkel teli, boldog gyermeknapot kívánok Bagoly csoportosok!

Dal: https://www.youtube.com/watch?v=qNootifSnrE

Gyermeknap. Süssetek sütit!
Ezen a napon készíthettek egy finom sütit.
Az egész család szereti, a gyerekek pedig segédkeznek, méricskélnek, számolnak,
kóstolnak, sok mindent megtapasztalnak, és apró ujjaik is ügyesednek, és ez
mind-mind hozzájárul a gyerekek képességeinek- és
személyiségének fejlődéshez. Az együtt végzett munka
óriási öröm és boldogság

Joghurtos-meggyes süti.

Hozzávalók: 1 doboz meggyes joghurt,(ez a mérő eszköz
is) 4 db. tojás,2 pohár cukor, 1 pohár olaj,1 sütőpor, 3 pohár
liszt, 1 üveg meggy,(ízlés szerint).
Kezdjék a munkát a meggy kimagozásával! Nem lehet
kifogás az, hogy nem jön ki a meggyfolt a ruhából!
Következhet a 4 tojás feltörése. Természetesen ebből
sem szabad kihagyni a gyerekeket.

Ezután öntsék a tálba egy doboz meggyes joghurtot! A műanyag poharat ne dobják
el, mert azzal kell ezután méricskélni! Következik 2 joghurtos pohár kristálycukor,
ezután 1 teli joghurtos pohár olaj, 3 joghurtos pohár liszt. 1 egész csomag sütőpor.
Ezután mindezt jól keverjétek el, és öntsétek a sütőpapírral bélelt tepsibe! A tetejére
potyogtassátok rá a meggyet! Mehet is a sütőbe, kb. 200 C-on kell sütni (hogy
pontosan hány percig, azt nem tudom – a tetejének kicsit meg kell színesedni.)

Jó étvágyat!

Közös játék

készítés:
Fiuknak

Lányoknak.

Kislány báb készítése:

(és más ötletet az

alábbi linken).
https://www.youtube.com/watch?v=JTd48TUTybM

Fiúknak: repülő, papírgurigából és
spatulából
Halász Judit: Fenn az ég:

https://www.youtube.com/watch?v=ddNkz_y1Yx

Édesapák Napja - Magyarországon június harmadik
vasárnapján!
Az én apukám:
https://www.youtube.com/watch?v=KndKSUc0_e4

Ha egyszer apa leszek,
Olyan leszek, mint Te vagy,
Kedves apa, ki lefeküdni,
Mese nélkül sose hagy,
Aki nyakában visz engem,
Ha nem megy már a séta,
S aki elmagyarázza nekem,
Hogy repül a rakéta.
Te vagy a legszuperebb,
Apuka a világon,
Legyél boldog, Drága Apa,
Ma neked ezt kívánom!

Süt a nap az égen, és én boldog vagyok,
Mert az apukámnak kicsi lánya/fia vagyok,
Tudom Te is örülsz, hogy itt vagyok neked,
A Te szemed fénye, kedves kis gyermeked,

Kedves Bagoly csoportos gyerekek!
Ne felejtsétek el APÁT felköszönten majd ezen a napon. Addig még
van idő arra is, hogy meglepetés ajándékot készítsetek, pl.
kavicsfestéssel!

A gyerekek nevében köszöntöm az ÉDESAPÁKAT!
Apák Napja:
https://www.youtube.com/watch?v=SRJIP0lF_FY

Kicsi Gesztenye Klub - Nyár van!

https://www.youtube.com/watch?v=8D8RbBGsjY0

Szervusz, kedves Napsugár!
Örülünk, hogy itt a nyár.
Kérlek, süss jó melegen,
pihenhetsz a réteken.

Érleld meg a gabonát,
lombosítsd a sok szép fát,
langyosítsd a vizeket,
melegítsd a szíveket!
(K. László Szilvia: Nyárköszöntő)

Kismadár az ágon:
https://www.youtube.com/watch?v=RAbg1SPwsAE

Szép nyári estéken a tücsökzenét hallgatva gondoljatok a
többiekre.
Kis tücsök: https://www.youtube.com/watch?v=7puETRCElFA

Évzáró és az iskolába indulók Búcsúja

Hívogat az iskola…

Kedves Bagoly csoportos gyerekek! Remélem, hogy a nyár során lesz
még lehetőségünk, legalább egy rövid találkozásra, közös pillanatokra.
Addig is az iskolába készülülök a pirossal írt, míg a többiek a kékkel
írt verset tanulgassák.
Óvó néni kérlek - Mikola Péter
https://www.youtube.com/watch?v=A6Vbn7lwkjY

Búcsúszóra üt az óra, elindulunk szépen sorban.
A félútról visszanézünk, ez volt a mi kedves fészkünk.
Köszönjük, hogy szeretettel gondoztatok, neveltetek,
Ígérjük, hogy szót fogadunk, kis szívünkből búcsút mondunk.

REGGEL RÁM KÖSZÖNT A FECSKE:
Reggel rám köszönt a fecske:
„Hova mész, te gyerekecske?”
Mondom neki: „Hallod, fecske,
Nem vagyok már gyerekecske,
Fejszém vágtam keményfába,
Sietek az iskolába.
Iskolás lesz majd belőlem,
Sokat tanulhatsz majd tőlem!

Judit és a zenemanók:
https://www.youtube.com/watch?v=cz3nRYtWgpM

Szalai Borbála: Legyen öröm a tanulás
Hangosabbak ma az utcák,
Gyerekektől népesek,
Valahogyan még a nap is
Szebben ragyog, fényesebb.
Izgatottan várt e napra
Minden kezdő kisdiák:
Az iskola előttük is
Kitárja ma kapuját.
Megtanulnak betűt vetni
A tétova kis kezek:
Csengő-bongó szép szavakkal
Telnek majd a füzetek…
Ma, amikor útnak indul
A sok kicsi iskolás, Kívánjuk,
hogy öröm legyen
Számukra a tanulás!

Kaláka együttes: Óvodások ballagó dala

https://www.youtube.com/watch?v=Kwr1UQ2rfAo

Tóth Juli: Óvodások búcsúzója
Énekszótól hangos
a mi, kedves óvodánk.
Kis polcokról minden játék,
kíváncsian néz le ránk.

Növekedtünk, okosodtunk,
s ez a pár év elszaladt.
Tarka csokorral kezünkben:
már csak a búcsúzás maradt.
Mese, játék nem jön velünk,
itt hagyjuk az óvodát,
De elvisszük a szívünkben,
Óvónéni mosolyát.

Kedves Bagoly csoportosok! Legyetek szorgalmasak és ügyeskedjetek! Kellemes
időtöltést, mellette jó pihenést és kiváló egészséget kívánok, a nyárra is!
Viszontlátásra! 🌞
Kérdésed vagy kérésed ide várom: szangria53@gmail.com
Sok puszit küldök!

Kata-néni

Készítette: Szőllősi Katalin
Óvodapedagógus
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