Kedves Fecske csoportos Szülők!
A vírusvédelmii szabályok szigorítása okán újra találkozunk az online térben. Szeretnénk
segítséget, támogatást nyújtani az otthon töltött időre, és talán egy kis vidámságot is viszünk a
mindennapok aggodalmát ellensúlyozva.

E heti témakörünk a SZÍNEK, nagycsoportos módra!

1. JÁTÉK
Kezdjük egy mesével!
Mentovics Éva: Ki csente el a színeket?
https://www.operencia.com/mentovics-eva-ki-csente-el-a-szineket/
Pataki Edit: A színek születése
https://www.operencia.com/pataki-edit-a-szinek-szueletese/
Válassz egy mesét és kérd meg anyát-apát, hogy mesélje el neked! A linkre kattintva,
megtalálod a meséket!
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2. JÁTÉK
Elmúlt hetünk projektje az ébredő tavasz, tavasszal nyíló virágok volt. Ehhez is kapcsolódva
küldünk színezőket, feladatokat.
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3. JÁTÉK
Dalunk a hétre: Hallgasd meg többször a Tavaszi szél… kezdetű dalocskát, majd végül
próbáld meg elénekelni segítség nélkül is.
Linkre kattintva megtalálod! Kérd meg anyát-apát segítsen elindítani!
https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU&ab_channel=Gyerekdalok%C3%A9smo
nd%C3%B3k%C3%A1k-rajzfilmekgyerekeknek
Ismételjétek a következő tanult mondókákat kedvetek szerint egyenletes lüktetés és ritmustaps
kísértével:
Kiskertemben az ürge
Rákapott a dinnyére.
Megállj, ürge, megleslek,
Holnap délre megeszlek.
Ice-bice, cibere,
Neked mondom, menj ki te!
Egyedem, begyedem, tenger tánc.
Hajdu sógor, mit kivánsz?
Nem kivánok egyebet,
Csak egy falat kenyeret!
Erre kakas, erre tyúk,
Erre van a gyalogút,
Taréja, haréja,
Ugorj a fazékba, zsupsz!
Ekete pekete cukota pé,
Ábel-bábel dominé,
Csiszi á, csiszi-bé,
Csiszi-csuszi komponé!
Két kis kakas összeveszett,
A verembe beleesett.
Szőrszál, szalmaszál,
Eredj, pajtás, te hunyjál!
Kipp-kopp, kalapács
Kicsi kovács, mit csinálsz?
Sárga lovat patkolok,
Aranyszeggel szegelek.
Uccu, pajtás kapj fel rája,
Úgyis te vagy a gazdája!
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Végezetül táncoljunk egyet a következő dalra: Molnár Orsi: Ram sam sam
https://www.youtube.com/watch?v=T3pJ8nGSyyU&list=PLJC12EIWzN7NeydKaNtbLK4eYbvWATW5&index=21&ab_channel=Moln%C3%A1rOrsi-Gyerekdalok
Próbáld utánozni a mozgás sorokat!
Zenehallgatás:
Ülj vagy feküdj le és pihenés képen hallgasd meg Vivaldi: Tavasz c. zenéjét
https://www.youtube.com/watch?v=V4owCW49RbE&ab_channel=ErzsikeNyemczovszkyn%
C3%A9
4. JÁTÉK
A linkre kattintva meghallgathatod Pompom meséit. Kárd meg anyát-apát segítsen elindítani!
Pompom meséi: Festéktüsszentő Hapci Benő
https://www.youtube.com/watch?v=4bFRSQAOQBs&ab_channel=L%C3%A1szl%C3%B3

5. JÁTÉK
Vágás, ragasztás (Színek felismerése, összepárosítása)
Amire szükséged van:





A/4-es rajzlap
színes papírból kivágott korongok, mindegyik színből 2db (citromsárga, narancssárga,
kék, zöld, piros, rózsaszín, lila)
színes papírból ugyan olyan színű, mint a korongok, 1 cm széles papírszalagok
ragasztó, olló
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Feladat leírás:
A feladat nagyon egyszerű! A kivágott korongokat (színenként 2db) összevissza ragaszd fel
az A/4-es papírlapra és kezdődhet is a pár keresés. Az ugyan olyan színű korongokat kösd
össze az ugyan olyan színű papírcsíkkal. Ragaszd rá a pontokra, úgy hogy kis ívet képezzen.

Ha meg szeretnéd mutatni, fotózd le és küld el nekünk e-mailbe anya segítségével!

6. JÁTÉK
Mozgásos játék:
Remélhetőleg mindenkinek van otthon Lego duplo játéka vagy színes fakockái.
Feladat: Szórd szét a szőnyegen és a következő zenére:
https://www.youtube.com/watch?v=VEdZcM5FD1A&ab_channel=korecordsHUN
Induljon a tánc! A zenelejátszót természetesen anya-apa kezeli! Ha elhalkul a zene, akkor
anya-apa által kimondott színű kockákat kezd el gyűjteni te is és szüleid is. A győztes az,
akinek több darabot sikerült összeszedni. Csak ügyesen, gyorsan, úgy, ahogy az oviban is.
Hajrá Fecskék!
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7. JÁTÉK
Vers a színekről
Piros cipő, itt a párja
Zöldborsó volt vacsorára
Narancslé az narancssárga
Kék a tengerben a bálna.
Sárga az a pitypang színe,
sárga még a napos csibe.
Sárgán süt a nap az égen,
sárgák a virágok a réten.
Fehér a hó, a hóember,
Fehéren szép a december,
Fehér a lisztes hátú kenyér,
fehér tőle a gyerek-tenyér.
Rózsaszín a tündér szárnya,
a hercegnők palotája,
Rózsaszín még néhány játék
(A lányoké. A fiúké kék.)
Aztán ott a szivárvány.
Színpompás egy csoda!
Olyan szép, hogy annál szebbet
Nem láttál még soha!
Fogj zsírkrétát kis kezedbe,
S rajzolj színes képet,
Anyukád majd kiteszi
a hűtőre ha kész lett!
Az a mai kívánságunk, hogy rajzold-fesd le a vers azon részletét, amelyik neked a legjobban
tetszett. Kérünk benneteket, hogy az elkészült munkáról küldjetek fotót nekünk, hogy
gyönyörködhessünk benne mi is.

8. JÁTÉK
Kreatívkodjunk egy kicsit! Készíts tavaszi színes virágokat. HA nagyon ügyes és gyors
vagy, akár a szivárvány színeit is megcsinálhatod. Hány színe van a szivárványnak? Bizony 6.
Megtudod mondani, hogy következnek sorba? (A vörös van mindig kívül, utána következik a
narancssárga, citromsárga, zöld, kék és legbelül van az ibolya lila.)
Amire szükséged van:
 Különböző színű papír (szivárvány színei)
 papírvágó olló
 ragasztó
 zöld papír szívószál vagy hurkapálca
 zöld papírszalag
8

Először készítsük el a virágok közepét. Rajzolj egy kört és vágd ki ollóval, tedd férre. Kérd
meg anyát rajzoljon neked egyforma hosszúságú 1 cm széles papírcsíkokat, amit Te utána szét
tudsz vágni!

Ragaszd össze a papírcsíkok végét, így készítünk papír hurkot. Szükség lesz jó néhányra!
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Ragaszd a hurkokat a papírkör egyik oldalára.

Miután ezzel elkészültél vond be a szívószáladat vagy a hurkapálcádat zöld papírcsíkkal és
rögzítsd a virág hátuljára. Készen is vagy!

9. JÁTÉK
Tornázzunk kicsit! A linkre kattintva torna videót találsz. Kérd meg anyát-apát indítsa el
Neked és mozogjon veled együtt.
https://www.youtube.com/watch?v=k__r6z4LQFY&ab_channel=ECHOTVOFFICIAL
Pihenés képpen nézd meg Bogyó és Babóca: A szivárvány c. meséjét
Kérd meg anyát-apát, hogy a linkre kattintva indítsa el neked!
https://www.youtube.com/watch?v=kF2JBmPYelY&ab_channel=KEDD
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10. JÁTÉK
A virágból megmaradt papírcsíkokból készíthetsz szivárványt is a képen látható módon. Kérd
meg anyá vagy apát, hogy segítsen, ha egyedül nem boldogulsz.

11. JÁTÉK
Süssünk, süssünk valamit…
A bátrabb és sütni vágyó anyukáknak küldünk egy szivárvány torta receptet. Esetleg
születésnapok alkalmával is előrukkolhattok egy ilyen finomsággal.
http://tortareceptek.hu/receptek/szivarvany-torta/
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Szeretnénk látni Benneteket játék közben! Most nem mi küldjük Nektek a képeket, hanem
Ti külditek Nekünk! És ne felejtsétek el, az elkészült munkákról is várjuk szeretettel a
képeket e-mailba.

Jövő héten újra várunk benneteket közös játékra, tevékenykedésre!

Ölelünk benneteket:
Violetta néni és Katica néni

Zuglói Csicsergő Óvoda, Budapest, 2021. március 12.
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