Kedves Szülők!
Sajnos, a jelenlegi helyzetre való tekintettel, online csatornákon tudjuk a szülőóvoda kapcsolatát fenntartani.
Az elkövetkezendő néhány hétben, témákhoz kapcsolódóan
heti ajánlásokat fogok küldeni segítő szándékkal,hogy kicsit
színesebbé,tevékenyebbé sikeredjenek a mindennapok,az óvodai hangulatot
felidézve,bízva abban,hogy hamarosan a megszokott módón lehessenek ovisok a
gyerekek. Kitartást, türelmet, és kellemes időtöltést kívánok mindenkinek!
(márc.16-19.-ig)

Kedves Gyerekek!

Emlékeztek, legutóbb, mikor még együtt játszottunk az óvodában mit tettünk az
ablakpárkányra? Bizony, különféle magvakat, lencsét, borsót is!
Nézzétek csak, mekkorára nőtt:

Ki emlékszik, arra, milyen mondókát is mondogattunk, a magocskáinknak?

Mondjátok csak: „Mag, mag, kicsi mag, elültetlek, legyél nagy!
Vizet, esőt, hoz a szél, szomjas soha ne legyél!”
Mi kellett ahhoz, hogy ilyen nagy legyen a lencsénk? Bizony napfény, és víz,
ügyesek vagytok, hogy eszetekbe jutott! A lencse magokat érte a meleg
napsugara, és amíg ti is az óvodában voltatok, szorgalmasan öntöztétek a kis
csírázó magvakat, lelkesen gondoskodtatok, hogy nagyra nőjön.
Köszönetül, énekeljünk a Napocskának!
Énekeljétek el, a Süss fel nap… című dalt!
Ezt pedig hallgassátok meg, ez is a napocska melegéről szóló dal.
https://youtu.be/6HsdeLWyop4 -SÜSS FEL NAP.....
és ezt a nap hívogatót is!
https://youtu.be/1q8BT5BR19k- JÖJJ KI NAPOCSKA....

Ha van kedvetek, készíthettek is Napocskát, hogy a szobátokba is JÁTÉKBÓL
melegítsen!

Hozzávaló eszközök:
Sárga karton
Sárga papírcsík, vagy krepp szalag
Lyukasztó, vagy olló hegye a lyukasztáshoz

Filctoll, ceruza a napocska szeméhez, orrához, szájához
Elkészítés:
Ollóval a papírból körformát vágunk. A körvonal mentén lyukasztjuk (felnőtt)
A gyerekek előre tépkedett, vagy vágott rövidebb szalagot, befűzik a lyukakba.
Ez lesz a Napocska sugara.
Ha elkészítettétek, szívesen, érdeklődve várom a gyönyörű napocskáitokról a
fotókat!
Pihenésképpen, kérjétek meg szüleiteket, meséljék el a következő mesét:

NAGYTAKARÍTÁS A NAPNÁL

Egyszer egy hatalmas nagy felhő úgy eltakarta az eget, hogy három
napig nem lehetett látni a napot. A kiscsibéknek nagyon hiányzott a
napsugár.
– Hová tűnhetett a napocska? – kérdezték. – Keressük meg, hívjuk
vissza az égre!
– Igen ám, de hol találjátok meg? – kotkodácsolt a kotlós. – Tán
bizony tudjátok, hol lakik?
– Nem tudjuk – csipogták a kiscsibék –, de majd mindenkit
megkérdezünk, akivel összetalálkozunk.
– Koty -koty-koty, jól van, menjetek – mondta a kotlós, és ahogy illik,
útravalót készített a csibéknek. Adott nekik kicsi zsákot, kicsi zacskót,
a zsákocskában magocskát, a zacskóban meg mézeskalácsot. A
kiscsibék útra keltek. Mentek, mendegéltek, egyszer csak a
káposztáskertbe értek. Látják, hogy az egyik káposztalevélen ül valaki,
nyújtogatja a szarvát, hátán hordja a házát. Egy csigabiga! A kiscsibék
megálltak, megkérdezték tőle:

– Csigabiga, nem tudod, hol lakik a napocska?
– Én nem tudom, de ott ül a kerítésen a szarka, ő bizonyosan tudja. A
szarka meghallotta, hogy emlegetik, hát mindjárt közelebb röppent, és
csirregni kezdett:
– Csibe, csibe, kiscsibék, hová mentek, kiscsibék?
– Elbújt a napocska, megyünk, megkeressük.
– Én is megyek, én is megyek! – örvendezett a szarka, és még közelebb
röppent.
– De tudod-e, hol lakik? – kérdezték tőle.
– Azt biz’ én nem tudom, de nyúl koma talán tudja, itt lakik a
szomszédban, a répaföld csücskében.
A kiscsibék meg a szarka elmentek a répaföldre. Mikor látta a nyúl, hogy
vendégek közelednek, fejébe húzta a sapkáját, a bajuszát megpödörte, és
a háza kapuját még jobban kitárta.
– Nyulam-bulam – csipogták a csibék, csirregte a szarka –, a napocskát
keressük, nem tudod, hol lakik?
– Azt biz’ én sem tudom, de a szomszédom, a kacsa bizonyosan tudja. Itt
lakik a nádasban, a patak közelében.
No, elmentek a nádasba, a nyúl is velük ment. A patak partján
megtalálták a kacsa házát meg egy szép piros ladikot, a ház mellé volt
kikötve.
– Hé, szomszédasszony, itthon van-e kelmed? – kiáltotta a nyúl.

– Itthon, itthon! – hápogott a kacsa. – A tollamat szárítom, három napja
nedves, nem süt a napocska.
– Éppen őt keressük! – csipogták a kiscsibék, csirregte a szarka, a nyúl
meg buzgón bólingatott hozzá. – Nem tudod, hol lakik?
– Azt biz’ én sem tudom, de a patak túlsó partján az odvas bükkfa alatt
lakik a sün, az bizonyára tudja.
Beültek mindannyian a csónakba, áteveztek a patakon, hogy
megkeressék a sünt. Meg is találták, ott szunyókált sün koma a bükkfa
tövében.
– Sün, sün, sün koma! – csipogták a kiscsibék, csirregte a szarka, hápogta
a kacsa, a nyúl meg örvendezve ugrándozott. – Nem tudod, a napocska
merre, hol lakik? Három napja nincs az égen. Tán csak nem betegedett
meg?
A sün előbb gondolkozott kicsit, azután így szólt:
– Már miért ne tudnám! Tudom én, hol lakik, meg is mondom nektek. A
bükkfa mögött van egy nagy hegy, a hegy fölött egy nagy felhő, a felhő
fölött az ezüst hold, onnét a napocska csak egy bolhaugrás! – így szólt a
sün, azzal fogta a botját, fülére húzta a sapkáját, és indult, hogy mutassa
az utat.
No, útnak eredtek. Mentek, mendegéltek, egyszer csak megérkeztek a
nagy hegy csúcsára. S mit láttak? A hegy csúcsának a csücskébe
beleakadt egy rettentő nagy felhő, nagyobb, mint három lepedő. A
kiscsibék, a szarka, a nyúl, a kacsa meg a sün mindjárt felmásztak a
felhőre, jó erősen megfogóztak benne, azután – huss! – repültek a felhő
hátán, meg sem álltak a holdig. Mikor a hold észrevette őket, egyszeribe
ragyogni kezdett ezüstös tányérja.

– Hold, hold, ezüst hold – csipogták a kiscsibék, csirregte a szarka,
hápogta a kacsa, s a nyúl meg a sün is szépen kérlelte –, mutasd meg
nékünk, hol lakik a napocska! Három napja nincs az égen, három napja
vacogunk! Úgy látszik – gondolták –, elaludt a napocska, nem akar
felébredni.
S akkor egyszerre rázendítettek: a kiscsibék csipogtak, a szarka csirregett,
a kacsa hápogott, nyulam-bulam makogott, a sün pedig az ablakon
kopogott a botjával.
– Napocska-korongocska, kelj fel! Süss ki, napocska!
A napocska felébredt, nagyot ásított.
– Ki az, ki kiabál? Ki zavarja álmomat?
– Mi vagyunk itt, a kiscsibék, a szarka meg a nyúl, a kacsa meg a sün.
Eljöttünk, hogy felköltsünk, éppen reggel van!
– Jaj, jaj, kelnék én, de hát hogyan keljek? – szomorkodott a napocska. –
Három napig eltakart egy fekete felhő. Hiába sütök, mégsem ragyogok,
úgy bepiszkolódtam.
Amint a nyúl ezt meghallotta, mindjárt kerített egy vödröt, s elkezdte
hordani a vizet. A kacsának sem kellett több – egyszeriben mosni kezdte
a napot. A szarka a törülközővel törülgette, a sün a tüskéivel kefélgette. A
kiscsibék meg a porszemeket fújogatták le az álmos napocskáról. Ez aztán
igazi nagytakarítás volt!
Egykettőre úgy megtisztították a napot, hogy menten kibújt a házából,
kiballagott az égre, és vidáman ragyogott. Gondolhatjátok, micsoda öröm
volt odahaza! A kotlós kifutott az ólból, maga köré hívta a kiscsibéket, és
azóta is ott futkosnak az udvaron, magot keresgélnek, s ha jóllaktak, a

napon melegszenek.
A sok napsütés végre azt jelenti, hogy a tavasz is elérkezett!
Gazdag Erzsi : Itt a tavasz
Itt a tavasz, tudod-e?
Leheletét érzed-e?
Virágszájjal rád nevet
virágszagú kikelet.
Rád füttyent egy bokorból,
füttyös madár torokból.
Rügyes ággal meglegyint
S érzed, tavasz van megint.

Tavasz érkezését jelenti, a sok napsütés. Érdemes sétálni a közeli parkban, vagy
ha lehetőség van, szétnézni a virágoskertben.
Milyen virágokat láthatunk kora tavasszal? Te melyiket ismered fel a képről?

Biztos vagyok benne, hogy eszetekbe jutott minden szép virág neve!

A KÖVETKEZŐ MESÉT FELTÉTLEN NÉZZÉTEK MEG, NEKEM TETSZETT:

https://youtu.be/YFM1zWiq2sM -A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI-MESE
Nárciszt ti is készíthettek otthon egy kis segítséggel!
Alapanyagok:
Fehér muffin papír a virágrésznek
Sárga papír
Gombok
Zöld papír a levélnek, és a szárnak

Ragasztó, olló

Tudom, hogy ügyesek vagytok!
Most pedig mozogjatok!
- Utánozzátok a magocska növekedését!
- Gondoljátok azt, az egyik kezetek a NAP! Próbáljátok minél jobban szétnyitni az
ujjaitokat, ami most a napsugár!
- Most magocskák vagytok, kis virágmagvak, guggoljatok le.

- Megered az eső, ezért a kis virágmagok átitatódnak vízzel, megduzzadnak,
növekedni kezdenek, és lassan kibújnak a földből.(lassú felemelkedés)
- Majd tovább növekednek a friss levegőn, és a szélben hajladoznak (nyújtózkodás
lábujjhegyen, hajlongás)
- Már újra kisüt a napocska, bontani kezdi a szép szirmait a sok virág (karok, ujjak
széttárása)
- És táncra perdül a sok Virág!
A következő zenére te is táncolj, te szép Virág!
https://youtu.be/gWvgtV6GqAY -VIVALDI-TAVASZ

Tavaszi dalok,versek,mondókák még,amit jó szívvel ajánlok:
https://youtu.be/dCB66y5haBU -TAVASZI SZÉL…
https://youtu.be/dMx9IQkYXOY -TAVASZ DAL (Kicsi Gesztenye Klub)
https://youtu.be/3EaPM8doyoE -TAVASZI DAL (Apacuka Zenekar)
https://youtu.be/SfA5ZC5DV4s -BOGYÓ ÉS BABÓCA (Tavaszi mesék)
https://youtu.be/yxGi6PxpKLM -ÉN KIS KERTET KERTELTEM
https://youtu.be/bivP7jnwvR8 -TAVASZ…(Gryllus)
https://youtu.be/w9diUymcpxk -TAVASZI CSAVARGÁS-MESE
https://youtu.be/xdljNYCPXTI -TAVASZKÖSZÖNTŐ dal

Jó szórakozást kívánok, és várom a szép munkákról a fotókat!
Szeretettel: Edina néni

