Kedves Gyerekek!
Oly sok szép tavaszi ünnep van!
Emlékeztek?
A víz világnapját követte, a Föld napja, majd az édesanyákat
köszöntöttük.
Májusban volt a madarak -fák napja, most pedig a pünkösd napja
jött el.
A pünkösd a kivirágzó tavasz ideje. Nagyon sok virág bontja ki
ekkor szirmait, például az orgona, az akác.
Ti milyen virágokat ismertek? Sétáljatok szüleitekkel, figyeljétek
meg a virágokat! Melyiknek tudjátok a nevét? Milyen színű virág
a kedvencetek? Tapintsátok meg, szagoljátok meg őket!
Figyeljétek meg van-e illatuk?
Ez a csodaszép virág a pünkösdi rózsa, bazsarózsának is hívják.

Láttatok már ilyet? Mit gondoltok, miért így nevezték el?
Fessetek ti is virágot! Mindegyik virág nyomot hagy, ha festékbe
mártjuk.
Próbáljátok ki! Hozzávalók: Virágok, sűrűre kevert tempera, papír,
befőttesüveg tető a festékekhez (Újrahasznosítás!)

Az elkészült alkotások fotóit küldjétek el nekünk! Szívesen
megcsodáljuk!
Egy újabb ötlet a pünkösdi rózsa készítéséhez: ugye el tudjátok
mondani, hogy mi kell hozzá? A flakon vágásához kérjétek édesanya,
édesapa segítségét! Szép asztali dísz lehet belőle, de apró kincseitek
tárolásához is használhatjátok!

A kézműveskedés utánkövetkezzék egy kis dalolás!

A bazsarózsáról sok szép népdal van. Ajánlom hallgassátok meg
Gryllus Vilmos dalát, majd énekeljétek!
https://www.youtube.com/watch?v=SNhMjZ4muwg

Leírom a játék szabályát is! Így el is tudjátok játszani!
Én kis kertet kerteltem,
(két kéz mutatóujjával kert rajzolása)
Bazsarózsát ültettem,

(tenyér közepének megbökdösése mutatóujjal)
Szél, szél fújdogálja,
(mutatóujj mozgatása jobbra-balra)
Eső, eső veregeti.
(felülről lefelé az eső utánzása)
Ebben a dalban is szerepel a pünkösdi rózsa.
Dúdoljátok, lalázzátok, énekeljétek! Próbáljátok tapsolni, dobolni
a lüktetését, ahogy az oviban szoktuk!
Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok,
Szüleim kertjében most nyílni akarok.
Ki akarok nyílni, mint pünkösdi rózsa,
Ha ki nem nyílhatok, csakúgy hervadozok.

https://www.youtube.com/watch?v=1Q49Pg5bH4o

Néphagyományaink szerint pünkösdkor a falvakban népi
versenyjátékokat, gerendahordást, hordóemelést, lovaglást, tréfás
viadalokat rendeztek. Így versengtek a pünkösdi király címért a
legények.Aki a legerősebb volt közötük, az lett a király.
Megválasztották a királyfi párját, a pünkösdi királynét is.
Tréfásan összeházasították őket egy esztendőre.

Sok olyan mesét ismerek, amiben a királyfi megküzd a
királylányért.
Ajánlok közülük néhányat. 😊
Hétfőre: Zöld Pétert https://www.youtube.com/watch?v=SHPKS105KxI
Keddre: A só című magyar népmesét

https://www.youtube.com/watch?v=2N4BvZJjk2Q

Szerdára: A papucsszaggató
királykisasszonyoktörténetét
https://www.youtube.com/watch?v=3Ck32Synblk

Csütörtökre: Süsü a sárkányt
diafilmenhttps://www.youtube.com/watch?v=f9gWUSGj24A

Gryllus: A lovag és a sárkány vidám dalát is hallgassátok meg!
https://www.youtube.com/watch?v=WVUglGaTl1E

Péntekre: A tulipánból lett királyfi című mesét, amit leírok
Nektek:
Volt egyszer egy király, annak volt egy fia. Azt mondta egyszer a fiú az apjának:
– Édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb
lányt a világon.
– Menj, édes fiam – mondta az apja -, és járj szerencsével.
Ment a királyfi, ment, mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüskebokorban varjú károgott
kétségbeesetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű, tüskés ágak közül. Jószívű volt a királyfi,
kiszabadította a varjút, s az meg így szólt hozzá:
Húzz ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, röpítsd a levegőbe a tollat, nyomban
ott leszek, és segítek rajtad.
A királyfi eltette a varjútollat, s ment tovább.
Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt
keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt
hozzá:
– Vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban
ott leszek, és segítek rajtad.
Ezután meg egy öregembert látott meg a királyfi, szomjas volt az öreg, meg éhes is; a királyfi jó
szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá:
– Tépd ki két hajszálamat, s ha valaha bajba kerülsz, ereszd szélnek, nyomban ott leszek, és
segítek rajtad.
Ment tovább a királyfi; harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt
egy öreg király, van annak egy világszép lánya, de ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek
háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg.
– No, ezt én megpróbálom – gondolta a királyfi. El is ment a királykisasszonyhoz, feleségül is
kérte, az pedig megmondta neki, hogy bújjon el háromszor; ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő
nem találja meg, hát a felesége lesz.
No, a királyfi levegőbe dobta a varjútollat. Jöttek a varjak seregestül, fölvitték egy magas hegy
tetejére, De a királylány egyenesen oda ment, meg is találta, ki is nevette a királyfit.
Másnap tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas ha, annak a hasában bújt a királyfi.
De jött ám a királylány, merítőhálóval kifogta a halat meg a királyfit, és még ki is nevette.
Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öregember, megcirógatta a királyfit, az
nyomban tulipánná változott, és az öregember a kalapja mellé tűzte.
Kereste a királylány a kérőjét, de hiába kereste. Estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja.
Akkor a szépséges lány elé állt az öregember, a kezébe adta a piros tulipánt. A széplány meg is
csókolta a virágot, s nyomban újra királyfi lett.–Te az enyém, én a tied – mondta a királylány,
smindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi így hát megtalálta, haza is vitte a falujába a
világ legszebb lányát.

Mondjátok elezt a vidám mondókát!Érdekessége, hogy miközben
mondjátok, el is készíthetitek.
Jó rajzolást, hajtogatást,mondókázást!
Tulipánból paprika https://www.youtube.com/watch?v=LIvoSxQbHBI

Újabb barkácsötlet: Papírgurigából készítsétek el a palotát
és a mese szereplőit!
Aztán játsszátok el a bábokkal a kedvenc meséteket!

Kíváncsian várjuk melyik ajánlott mese tetszett a
legjobban.
Biztatlak arra benneteket, hogy sárkányt is készítsetek!
Szépdísze lehet a gyerekszobának!
Hozzávalók: Festék, papír, a fejhez doboz. A sárkány testét a
papírgurigák felfűzésével alkothatjátok meg. A szem lehet ping-

ponglabda, műanyag kupak egyaránt.
Gondolkodjatok: mit viselnek a fejükön a királyok, királylányok?
Mit terítenek a királyfik a vállukra? Min lovagolnak?
Ha királyfivá szeretnétek változni, érdemes elkészíteni ezeket a
kellékeket! Mutatom, hogyan:

Zokniból, szigetelőszalagból, fonalból, vattából, botból készült a
paripa. Kérjétek meg anyát, nagymamát varrja meg nektek!
Természetesen ti is segítsetek!
A palástot kendőből, a koronát papírból csinálhatjátok meg.
https://hu.pinterest.com/1bn9pubqv6uuycg/kir%C3%A1lyl%C3%A1ny/

Most megismertetlek Benneteket néhány pünkösdi népszokással:
Pünkösdi királyválasztás:
Nagyon régóta ismert szokás, hogy pünkösdkor ügyességi versenyen
(tuskócipelés, karikába dobás) kiválasztották a legerősebb legényt, aki
később a többieket vezethette. Ő lett a pünkösdi király. Ez a tisztség
egy hétig, de akár egy évig is tartott.

Rajta kisfiúk! Legyetek erősek, bátrak, edzettek!
Tornázzatok minden nap, álljatok ki néhány próbát!
Ajánlok néhány feladatot erő, ügyesség, bátorságpróbát:
Pl. helyből távolugrás, akadályok átugrása, horgászos játék, célba
dobás, karika gurítás-labda gurítás, versenyfutás, egyensúlyozások
játszótéri játékokon, bothúzó verseny. Ti is kitalálhattok feladatokat!
Várjuk az ötleteiteket! Ki fogjuk próbálni az oviban is 😊
Régen a jutalom egy-egy babszem volt. Az győzött, ki a legtöbb
babszemet gyűjtötte össze egy megadott idő alatt.
Még egy játék!Ehhez hasonlót már játszottatok😊
Boszorkányos-varázslós játék
Előkészületek: Szétszórtan helyezkedjetek el egy előre körülhatárolt
térben. Kijelölünk egy gyereket, ő lesz a boszorkány (varázsló), akit
kendővel jelölünk.
Játékszabály: A varázslónak hatalma van arra, hogy szoborrá
változtassa azokat, akiket megérint (ők ülve vagy guggolva
maradnak), de igyekeznek elkerülni az érintést. A játéknak akkor van
vége, ha minden gyerek szoborrá merevedett, de legkésőbb a kijelölt
játékidő végén. (1-2 perc, illetve amíg 20-ig számolunk).

Most elmondom Nektek, hogy köszöntötték régen a tavaszt:
Már kora hajnalban az ablakokba, vagy a ház kerítés-lécei közé tűztek
zöld ágakat, virágokat (bodzát, pünkösdi rózsát, jázmint) azért, hogy
nehogy belecsapjon a házba a villám. Néhol a lányos házakra tettek ki
zöld ágakat.
Ezt a csodaszép dalt játszották, énekelték!
Énekeljétek ti is!
Nyisd ki rózsám kapudat, kapudat

Bújj-bújj zöld ág,
Zöld levelecske,
Nyitva van az aranykapu,
Csak bújjatok rajta.
Nyisd ki rózsám kapudat, kapudat,
Hadd kerüljem váradat, váradat.
Szita-szita péntek,
Szerelem csütörtök,
Pap-szerda.
Hallgassátok meg a Kolompos együttes előadásában, ha van kedvetek
táncoljatok a magyar népzenére!
https://www.youtube.com/results?search_query=bujj+bujj+z%C3%B6ld+%C3%A1g+kolom
pos

Aztán kezdődött a mulatság!
Csárdást jártak a legények a leányokkal. Mindenki párban táncolt, még a
legkisebbek is. A végén egymásba kapaszkodva tekeredtek egy vagy több
kígyót alkotva a gyerekek. Ti szerettek táncolni? Tudjátok milyen tánc a
csárdás? https://www.youtube.com/watch?v=UaLjTdeqql8
https://www.youtube.com/watch?v=6PlGFxazRAE

https://www.youtube.com/watch?v=nVzm2KPy9wg

Ez a dal biztos kedvenc lesz. Ugye tetszik a Daniknak? 😊

Pünkösd fő jelképe a pompás pünkösdi rózsa, amit a mosdóvízbe
szórtak, hogy egészségesek legyen!
Gyűjtsetek ti is rózsaszirmokat, fürödjetek a vizében! Remélem
egészségesek lesztek Mindannyian és hamarosan találkozunk!

Szeretettel: Hajni néni, Kitti néni

Készítette: GondolánéTóta Hajnalka és Hámori Kitti
óvodapedagógusok
Budapest, 2020. május 21.

