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________________________________________________________________________________

Kiránduljunk!
____________________________________________________________
Kedves Kékcinkék!
A nevelési év végén a nyár kezdetét mindig egy nagy ovis kirándulással szoktuk
megünnepelni. Ünnepeljünk most együtt egy közös, képzeletbeli kirándulással!

________________________________________________________________________________________________
Keresd elő a hátizsákodat és pakold bele, amire szükséged lesz: az erődet,
a vidámságodat, néhány plüss barátodat, papírt, ceruzát és a távcsövedet.
Ha nem készítettél korábban távcsövet, most még elkészítheted:

Szükséged lesz:
- papírgurigára
- színes papírra
- fonalra
- ollóra
- ragasztóra
- díszítőelemekre
(pl. matricákra)

Ha gondolod, már most készíthetsz magadról egy „pillanatfotót”, ahogyan a
távcsővel kémleled a tájat:

Kellékek: 2 db műanyag pohár, ragasztó, festék, ecset, papír.
A készítés menete:
Először rajzold meg a fejed, a vállad, a hajad, a szád, a karjaidat-kezeidet külön papírra.
Fesd ki először az alakot, aztán próbáld meg a hátteret is!
Ha kész vagy, ragaszd a poharakat a szemedhez, aztán a poharak mellé a kezeidet!
Ez egy csoporttabló, de elkészíthetitek családinak is, ha megfestitek a többieket.
Ha jól megfigyeled, az arcképek mellett vannak kisebb képek, amiket a gyerekek a
távcsővel megfigyelnek. Mik azok? Felismered? (katica, bodobács)
Ha családi tablót csináltok, ti is ragasszatok az arcok mellé kis képeket arról, hogy miket
fedeztetek fel a kirándulás során!
Lehet gyűjteni faágat, leveleket, mezei virágot, kavicsot, madártollat, terméseket, üres csigaházat… stb.
_______________________________________________________________________________________

Indulás előtt elevenítsük fel a kiránduláshoz szükséges tudnivalókat:
Illik, nem illik – erdei etikett (4:38)
Az M2 által készített humoros összefoglalás
https://www.youtube.com/watch?v=wDGVp094tIg

Mielőtt elindulunk, tájékozódjunk a lehetőségekről is:
Hová lehet menni? Mit szeretnél látni?
Hegyet? Völgyet? Sziklát? Patakot?
Hol milyen látnivalókra számíthatunk?
Ebben a rövid kisfilmben virtuálisan körbenézhetsz
Magyarországon:
KIRÁNDULÁSTERVEZŐ (Magyarország látnivalói 2 percben)
https://www.youtube.com/watch?v=8WlZ_24fBnU
________________________________________________________________________________
Indulunk!

Hallgasd meg Gryllus Vilmos: Somvirág c. dalát!
https://www.youtube.com/watch?v=Tqi9-CCVG_4 (1:04) koncertfelvétel

Próbáld megtanulni a dalt!
Somvirág, somvirág, aranysárga a világ.
Kakukkfű, kakukkszó, kirándulni volna jó!
Fűzfasípot faragni, fűzfalóval lovazni,
Árkon-bokron által, háton hátizsákkal,
menni, mendegélni, este hazatérni.
Meneteljünk a dal ütemére!

A kirándulásokon emelkedők és lejtők váltják egymást.
Képzeletben váltogasd őket!
Amikor emelkedőhöz érsz, menj óriásjárásban (lábujjhegyen nyújtózkodva, kezed felemelve),
amikor lejtőn mész kis lépésekkel, futva közlekedj!
________________________________________________________________________________________________
Egy barlanghoz érkeztünk! Ha kíváncsi vagy rá, kukkants be:
KIRÁNDULÁS A PÁL-VÖLGYI BARLANGBA:
https://www.youtube.com/watch?v=yJ9pAKZBz2g (2:59)
MOZGÁS: Lépcsőzzünk!
Láttad mennyi lépcső vezetett le a barlangba? Lépcsőzz
Te is! Ha van otthon egy sámlid vagy egy alacsonyabb
széked, próbáld ki, milyen lehet 3 percen át lépcsőzni, azaz fel-le lépegetni!

Biztosan elfáradtál! Amíg megpihensz, hallgasd meg
P. Nagy Laura: A nagy kirándulás c. hangjátékát (19:50)
MESE
https://www.youtube.com/watch?v=tx26phWidLQ
vagy megnézheted, ahogy Bori Kirándul (rajzfilm)
https://www.youtube.com/watch?v=pXHBh6GpQGw&t=161s (11:34)
________________________________________________________________________________
Képzeld el, hogy egy nagy, erdei tisztáson fekszel a fűben.
Hallgatod a madarak csicsergését, a szél suhogását, a falevelek zizegését, a bogarak
zümmögését…
Nézz körül a fűben! Láthatsz süniket, csigákat, bogarakat…

FELADATLAPOK
1. Rajzolj a csigáknak cikk-cakkos útvonalat! Húzd a ceruzádat egyszer föl, egyszer
le, úgy, hogy nem emeled fel a papírról.

2. Most lesd meg a süniket!
Mutass rá azokra a sünikre, akik ugyanarra mennek, mint a sorban az elsők! (a bal oldaliak)
3. A harmadik képen számolni és színezni kell.

JÁTSSZUNK!
Ha most az oviban lennénk, ezt játszanánk.
Jó kis memóriafejlesztő játék!
Szedj össze 5-6 plüsst, és képzeld azt, hogy ők az ovis társaid, akikkel most kirándulsz.
Rakd ki őket egymás mellé.
Mondd el ezt a mondókát és a végén gyorsan dugj el egy plüsst a hátad mögé!
A játszótársadnak ki kell találnia, melyikük hiányzik! Játszátok el ötször!
„Az erdőben jártunk-keltünk,
Egy gyereket elvesztettünk.
Mondd meg, (anyu), mondd meg nekünk,
Ki az, aki nincs itt velünk!”
Cserélgessétek a kitaláló szerepét! A név helyére bárki behelyettesíthető!
________________________________________________________________________________
Továbbmegyünk!
Mielőtt felveszed a hátizsákodat, tanuld meg ezt a nyelvtörő mondókát:

Hátamon a zsákom,
zsákomban a mákom.
Mákomban a rákom.
Kirágta a zsákom,
kihullott a mákom,
elszaladt a rákom.
Itt meg is nézheted: https://gyerekdalokesmondokak.hu/hatamon-a-zsakom (0:19)
Gyerekdalok és mondókák
________________________________________________________________________________
Ha továbbmegyünk az erdőben, gyönyörű fákat láthatsz! Kányádi Sándor írt róluk verset:
Szeretnéd megtanulni?
Két vén fáról:
Zöld Király és Zöld Királyné,
ha fúj a szél, lovagolnak,
megkergetik, megfuttatják
hol a napot, hol a holdat.
Zöld Király és Zöld Királyné,
ha szélcsönd van, álldogálnak,
nézegetik árnyékát a
két gyönyörű koronának.

MOZGÁS
AKADÁLYPÁLYA AZ ERDŐBEN
Nézd meg ezeket a fákat,
milyen szép sorban állnak egymás mellett!
Tegyél le egy sorba te is plüssállatokat, 5-6 db-ot.
Játszani fogunk velük!
1. Először képzeld azt, hogy ők az erdő állatkái, akikre
nem szabad rálépni! LÉPD ÁT ŐKET! Menj végig a
soron!
2. Most pedig egy patakon kell átmenned. A plüssök lesznek a kövek és csak rájuk lépve tudsz
átkelni! Ha lelépsz, vigyázz, vizes lesz a lábad!
3. Most tedd úgy őket, hogy nagyobb távolságot hagyj köztük, de a sor megmaradjon! Ez lesz a
fasor. Neked pedig szlalomozva kell kerülgetned őket, egyszer jobbról, egyszer balról!
4. Most pedig vedd le a zoknidat! A lábacskád egy őzike lesz, aki nem tud a kezével enni. A plüssök
lesznek a táplálékai. Csak a lábaddal próbáld meg őket felvenni és egy helyre vinni őket! Sikerül?
5. Mókuska vagy, aki mogyorót gyűjt. Vedd a plüssöket egyesével a térded közé, és páros lábbal
ugrálva vidd őket a szoba másik sarkába!
6. Nyuszika vagy. Nyusziugrással ugráld körbe a plüss-kupacot!
7. Sünike vagy, aki fél, ezért összegömbölyödik.
8. Egyenesedj fel. Fa vagy, aki susogó lombjai közt elbújtatja a kis állatokat.
9. Leszállt az éj az erdőre. Csend van. Csak a bagoly huhogását hallani. Huhogj egyet!
________________________________________________________________________________
Ha egy gyönyörű kirándulóhelyet keresel,
ami az ovitól nincs túl messze,
akkor látogass el a zuglói Japánkertbe,
ami a Kövér Lajos utcában,
a Varga Márton Kertészeti
és Földmérési Szakképző Iskola
udvarán található.
Itt bekukucskálhatsz:
Japánkert Zuglóban (2:52) – mesél a kertész
https://www.youtube.com/watch?v=YRNYbJjY4BQ

Ha ki tudjátok nyomtatni ezt a kirándulós képet, színezd ki!

________________________________________________________________________________
JÁTÉK!
Készítettem nektek egy interaktív párosító játékot.
Meg kell keresni, hogy a felbukkanó tárgyak vagy képrészletek
melyik kirándulós fényképhez tartoznak.
Sok sikert!
https://wordwall.net/play/2509/449/800
_____________________________________________________________________
És hogy jó hangulatban zárjuk a kirándulást, hallgasd meg még az út végén
az Apacuka Zenekar: Kirándulós c. dalát! (3:06)
https://www.youtube.com/watch?v=zXqnnzl2w6U

Készítette: Jandóné V. Veronika – óvodapedagógus (2020-05-22)

