Kedves Szülők, Kedves Bagoly csoportos gyerekek!
Az otthon töltött idő hasznos és tartalmas eltöltéséhez szeretnénk most
ajánlásokat adni. Kedves Szülők azt kérjük, szánjanak arra időt, hogy
elolvassák, gyermekeiknek az általunk ajánlott ötleteket és segítsenek a
megvalósításban. Bízunk abban, hogy sok érdekes információval gazdagnak
ezek által. Ha lehet, a gyerekek tanulják meg a verseket, szorgoskodjanak,
hogy napról-napra ügyesebbek legyenek. A szülőkkel közös élmények életre
szólóak. Ha szorgosan követik az ajánlásainkat minden napra jut egy kis
munka, móka és élmény.
Ehhez kívánunk kellemes időtöltést!
Sok szeretettel: Kata és Niki

Tavasz van. Érkezik a három vándor: Sándor, József, Benedek, zsákban
hoznak meleget! Reméljük, hogy nevükhöz méltóan, meghozzák a várva várt
tavaszi meleget. Süt a Nap, de gyakran előfordul, hogy esik az eső is. Jó lenne
sok időt a szabadban tölteni és közben kémlelni a kék eget.
Mit gondoltok, mit láthatnánk ilyenkor?
Találós-kérdések:
Széles út, de nem járod,
Szalagját át nem vágod,
Eső után csodálod,
Ha sok színét meglátod."
(szivárvány)
"Híd, de sosem építették.
Hat színe van, egy se festék.
Földből nyúlik mindkét vége, mégis felvezet az égbe."
(szivárvány)

Mindannyiunk arcára mosolyt csal a tavaszi időben megjelenő
szivárvány. Bizonyára láttatok már ehhez hasonló égi tüneményt, de
azt tudjátok-e, hogyan keletkezik?
Nos, ezekre a kérdésekre megkeressük a választ.

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

A környezet megismerése: mit tudsz a szivárványról?

A szivárvány olyan optikai jelenség, melyet eső - vagy páracseppek
okoznak, mikor a fény prizmaszerűen megtörik rajtuk és színeire
bomlik, kialakul a színképe.
Az ív külső része vörös, míg a belső ibolya. Előfordul dupla
szivárvány is, amelynél egy másik, halványabb ív is látható fordított
sorrendű színekkel. A szivárvány akkor alakul ki, ha a levegőben lévő
vízcseppeket a napfény alacsony szögből éri. Gyakran látható
szivárvány vízesés, vagy szökőkút mellett is. Ritkán látható a fehér
szivárvány, amit holdfényes estéken lehet látni.

Dal: Esik az eső, énekeljétek el, úgy, hogy közben el is játsszátok.
https://www.youtube.com/watch?v=VeUFY-sQnM8

Hogyan keletkezik a szivárvány?
Okosító: Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A
levegőben sok a vízcsepp. A vízcseppek összetevőire bontják a
napfényt. Az égen felragyog a szivárvány, ez a különös szépségű,
múlékony tünemény. Minden szivárvány azonos színekből áll. Színei
mindig egyforma sorrendben követik egymást.

Mi micsoda? – Mi a szivárvány?
https://www.youtube.com/watch?v=nITrzRX-2PY
Jó, ha ezt is tudod: Püthagorasz úgy gondolta, (és ezt azóta is
elfogadjuk) hogy hét zenei hang van, ezért színből is hétnek kell
lenni. Természetesen sokkal több szín van, mint ez a hét, de ezek
valamennyien a hét főszín különböző kombinációival jönnek létre.
Látható tehát, hogy a szivárvány hét színének története roppantul
összetett, nagyon hosszú és nagyon régi időkre nyúlik vissza.

Magában foglalja a matematika, a numerológia sőt még a zeneelmélet
is. Newton kezdetben csak öt színt látott a spektrumban: vörös,
sárga, zöld, kék és ibolya. Csak azután tette hozzá a narancsot (a
vörös és a sárga közé), valamint az indigókéket (a kék és az ibolya
közé), miután átgondolta a zene és a színek közti püthagoraszi
kapcsolatot.

Nézd meg! Szivárvány az égi csoda:
https://www.youtube.com/watch?v=bILta8qCb7k
„ 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

Először is vizezd le a lapot és úgy kezdj neki a festésnek. Nézd meg
a színek hogyan kelnek életre. Figyeld, mit veszel észre? Használd a
szivárvány színeit. Tevékenységközben énekelheted az eddig tanult
dalokat, de gyakorolhatod a verset is.
Alma együttes - "Szivárvány"
https://www.youtube.com/watch?v=KiDqOC_H2w4&t=36s

Most jöjjön egy kis matematika:

"Szivárványos esőcseppek" - párosítás
Segíts minden esőcseppnek, a neki megfelelő pohárba "esni".

"Pemzli és pracli"
Kösd össze a pemzliket a neki megfelelő színű praclival!

Ezek után jöhet egy kis frissítő mozgás: nem kell mást tenni, mint
hallgatni a zenét és utánozni a mozgást.

"Csepp - csepp" esőtánc:
https://www.youtube.com/watch?v=3WIF98ss2Tw&t=14s

A tavaszi napsugár előcsalogatta a virágokat is.

Énekeljétek el: Süss fel nap!
https://www.youtube.com/watch?v=OsQqkx6HFPE&t=14s

Keresd meg a virágok árnyékképét!
Kösd össze őket!

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

Mese: Mézes Judit: "A szivárvány ajándéka"
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szivárványos szárnyú pillangó. Egy napon
elhatározta, hogy meglátogatja hatalmas barátját az Égi szivárványt.
Szállt, szállt felfelé, mikor találkozott egy szürke kis verébbel.
- Most megeszlek! – örvendezett a veréb.
- Kérlek, ne egyél meg kedves veréb! Szeretném meglátogatni a nagy Égi szivárványt. –
kérlelte szép szóval a pille.
- Rendben van. Nem eszlek meg, de ígérd meg, hogy ha kapsz valamit az Égi szivárványtól,
abból nekem is adsz.
- Megígérem.
Tovább szállt a szivárványos szárnyú pillangó. Egyre feljebb, egyre magasabbra repült.
Egyszer csak szembe találta magát egy nagy fehér gólyával.
- Most megeszlek! – örvendezett a gólya.
- Kérlek, ne egyél meg, kedves gólya! Szeretném meglátogatni a nagy Égi szivárványt. –
kérlelte szép szóval a pille.
- Rendben van. Nem eszlek meg, ha megígéred, hogy ha kapsz valamit az Égi szivárványtól,
abból nekem is adsz.
- Megígérem.
Tovább szállt a kis szivárványos szárnyú pillangó. Már-már elérte az Égi szivárványt, mikor
hirtelen elé vágott egy fekete sólyom. Körülrepülte a pillét és rákiáltott:
- Most megeszlek kis pillangó!
- Kérlek, ne egyél meg, kedves sólyom! Szeretném meglátogatni a nagy Égi szivárványt. –
kérlelte szép szóval a pille.
- Rendben van. Nem eszlek meg, de ígérd meg, hogy ha kapsz valamit az Égi szivárványtól,
abból nekem is adsz.
- Megígérem.
Nagy sokára elérte az Égi szivárványt a kis szivárványos szárnyú pillangó. Nagyon
megörültek egymásnak. Beszélgettek ki-ki a maga világáról. A pille arról, milyen szép a rét és
a mező odalenn, a szivárvány arról, milyenek a felhők és a szelek odafenn az égben. Gyorsan
eltelt az idő. Haza kellett indulnia a kis pillangónak.
- Mit kérsz tőlem búcsúajándékul? – kérdezte az Égi szivárvány.
- Mikor hozzád jöttem, találkoztam egy szürke verébbel, egy fehér gólyával és egy fekete
sólyommal. Mind azt mondták, hogy csak akkor engednek tovább, ha adok nekik valamit
abból, amit tőled kapok. Kérlek hát, olyan ajándékot adj, amiből nekik is juttathatok.
- Rendben van! – mosolygott az Égi szivárvány. – Olyan ajándékot adok, amit mindhárman
örömmel fogadnak, és amire sokáig emlékezni fognak.
Azzal merített az égi fényekből és az égi színekből egy jó marékkal és ráhintette a
szivárványos pille szárnyaira. Csillámlott, ragyogott tőle a pillangó szárnya. Alig bírta a nagy
súlyt. Elbúcsúztak egymástól. Majd a pille ereszkedni kezdett lefelé, egyre lejjebb, egyre

mélyebbre a maga világába. Az Égi szivárvány mosolyogva nézte. Majd lassan-lassan
elolvadt az ég kékjében.
Ahogy lentebb ért a pille, elé vágott a fekete sólyom.
- Mit hoztál nekem az Égi szivárványtól?
- Nyisd szét a szárnyaid és ráhintem!
Amint a fekete sólyom széttárta szárnyait, a pillangó megrázintotta magát és a sok aranyos,
ezüstös, szivárványos színű por bőven hullott reá. Olyan színes és fényes lett tőle a sólyom,
mint még sohasem.
Tovább ereszkedett a kis pille, mikor hozzászegődött a gólya.
- Mit hoztál nekem az Égi szivárványtól?
- Tárd szét a szárnyaid és rád hintem!
Amint a fehér gólya széttárta szárnyait, a pillangó megrázintotta magát és a sok aranyos,
ezüstös, szivárványos színű por bőven hullott reá. Olyan színes és fénylő lett tőle a gólya,
mint még soha életében!
Tovább ereszkedett a kis pille, s hamarosan mellé röppent a szürke veréb.
- Mit hoztál nekem az Égi szivárványtól?
- Tárd szét a szárnyaid és máris rád hintem!
Amint a szürke kis veréb szétnyitotta szárnyait, a pillangó megrázintotta magát és a sok
aranyos, ezüstös, szivárványos színű por bőven hullott reá. Olyan színpompás és ragyogóan
fényes lett tőle a verebecske, mint még soha!
Már búcsúzkodott a nap, mikor hazaért a pillangó a maga világába, szép kis rétjére, virág
barátai közé. Kíváncsian várták. Ekkor még utoljára megrázintotta szárnyacskáit és
bearanyozta, beezüstözte, megszínesítette az egész rétet, ami olyan szép lett, hogy
csodálkozásában még a lemenő nap is tátva felejtette a száját.
Ám soha olyan különös éve nem volt verébnek, gólyának és sólyomnak, mint akkoriban. Mert
nemcsak ők, de még fiókáik is a szivárvány minden színében ragyogók lettek. Boldogságuk
pedig sokáig bearanyozta azt a rétet, azt a mezőt, ahol a jószívű szivárványos szárnyú pillangó
élt.

VIDÁM MANÓK EGYÜTTES - ÉVSZAKOK
https://www.youtube.com/watch?v=dX7VkYIjyqY

Találd ki, mire gondoltam?
"Se oldala, se feneke, mégis megáll a víz benne."
(felhő)

"Fent lakom az égen, melegít a fényem, sugárból van bajszom, este
van, ha alszom."
(Nap)
Emlékszel milyen színekből áll a szivárvány? Sorold fel őket.

Vers: Várfalvy Emőke: "A szivárvány színei"
Esőcseppen csillan a nap,
Játszadozó fénysugarak,
Nézd csak, fenn az égen,
Színes kapuívben,
Csodálatos látvány,
Tündöklő szivárvány.
Piros nagyon szeret,
Édes narancs, kerek,
Csibe, puha, sárga,
Zöld erdőben málna,
Türkizfényű tó tükrében,
Ibolya virága.

Ugye megtanulod a verset?

Pihenésképpen pedig készítsetek közösen egy finom gyümölcssalátát, ha lehet,
próbáljátok használni a „szivárvány színeit”a gyümölcsök kiválasztásánál.

De, készíthettek finom pizzát is anyával, apával, a családdal.
Kellemes időtöltést és jó étvágyat!
Szivárványos" pizza
Hozzávalók:
házilag készített tészta
1-1,5 dl paradicsomszósz
20 dkg mozzarella lereszelve
15 dkg koktélparadicsom
1 sárga kaliforniai paprika
20 dkg konzerv kukorica
1 zöld kaliforniai paprika
1 kis fej brokkoli
1 nagy fej lila hagyma
Elkészítés:
Az alapanyagokat előkészítjük: a koktélparadicsomokat félbevágjuk, a kaliforniai paprikákat
és a lila hagymát felkockázzuk, a kukoricát leszűrjük, a brokkolit rózsáira szedjük, és enyhén
sós vízben 5 perc alatt előfőzzük. A sajtot lereszeljük.
A pizza lapot tepsibe terítjük, egyenletesen megkenjük a paradicsomszósszal, megszórjuk a
reszelt mozzarellával, és hosszanti irányban kirakjuk a színes zöldségekkel – a
koktélparadicsommal, a sárga paprikával, a kukoricával a zöld kaliforniai paprikával, a
brokkolival és a lila hagymával. Sózzuk, borsozzuk, egy kevés bazsalikommal vagy oregánóval
is megszórhatjuk.
210 fokos sütőbe toljuk, és 15 perc alatt megsütjük, majd szeletelve tálaljuk.

Kedves Szülők! Sok gyermek készül már iskolába, így fontos a gyakorlás, a
helyes ceruzafogás, a pontos vonalvezetés. A témához kapcsolódóan ajánlunk
néhány lehetőséget ezek gyakorlására. Ki-ki válogasson kedvére, de aki
szorgalmas, akár mindegyiket megcsinálhatja.  Ha tudják, nyomtassák ki,
ha nem a gyerekekkel rajzolják át papírra. Jó munkát hozzá!
Rajzold át, majd színezd ki a képet!

Szivárványos vonalvezető.

Itt a színezés után nyugodtan vágd ki a képeket, készíthetsz belőle ablakdíszt is.

Vonalvezető, figyelj a pontosságra, a ceruzatartásra!

Színezz a kedved szerint, de figyelj a szivárvány színeire!

Másolós színező, törekedj arra, hogy pont ugyan olyanra színezd a papagájt!

Színezzétek ki a képet.

Színezz a minta szerint!

Ezzel a csodás képpel búcsúzunk és kívánunk mindenkinek kellemes időtöltést
és jó egészséget!

Kata és Niki

