A TAVASZ HÍRNÖKEI
Kedves Cinegék!
Köszöntsük együtt a tavaszt!

______________________________________________________________________________
FELADAT: Válaszd ki azokat a képeket, amik a TAVASZra jellemzőek! (7 kép)

Mesélj a képekről!
______________________________________________________________________________
Ha van kedved, nézd meg ezt a rajzfilmet
A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI-ról!
Kicsit hosszú... (7.50”)
https://www.youtube.com/watch?v=YFM1zWiq2sM
_______________________________________________________________________________
Itt egy csodálatos
VERS!
Emlékszel rá?
Tanuld meg!
Gazdag Erzsi:
Hóvirág

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI
A tavasz március 21-én kezdődik, első hírnökeivel azonban már néhány héttel korábban is találkozhatunk. A korai
virágok már február végétől-március elejétől jelzik a kikelet közeledtét. A hosszú, hideg, sötét téli hónapok után a tavasz
új életet lehel a természetbe. A nappalok hosszabbodnak, kinyílnak az első virágok, a fák és bokrok új hajtásokat
hoznak, és a téli álmukból ébredő állatok is előbújnak.

Hóvirág
A hóvirág mint a kora tavasz első virága mindannyiunk szívét
megdobogtatja. Ez a növény a még fagyos talajból dugja elő virágait
február végén, március elején. Levelei sima szélűek, virágai fehérek. A
hóvirág kedveli a nyirkos, árnyékos helyeket, gyakran találjuk meg erei
tisztásokon, réteken és lombhullató erdőkben.

Sáfrány
A sáfrány különösképpen gyönyörű, ha színes virágai a talajt borító hóréteg alól törnek elő.
Botanikai elnevezése, a „crocus” a görög „kroki” szóból származik, melynek jelentése
„szál”. A sárga, kékes-vöröses és fehér színű sáfrányvirágok egész tavasszal nyílnak.

Barkafűz vagy kecskefűz
A barkafűz német elnevezése „Palmkätzchen” (pálmacica), ami onnan származik, hogy sok
helyen virágvasárnapkor ezzel a növénnyel helyettesítik a pálmaágakat. A barkafűz a méhek
számára gyakran elsőként biztosítja a kiadós étkezést a hosszú téli hónapok után. A növény
latin elvezése „Salix caprea”, ahol a „Salix” füzet, a „caprea” pedig kecskét jelent. Az
elnevezés arra utal, hogy a kecskék előszeretettel rágcsálják az ágait. Mivel a fűzfák
végtelenül igénytelen növények, általában a barkafűz ültetése sem jelent gondot.

(Forrás:
https://www.gardena.com/hu/elet-a-kertben/kerteszeti-magazin/a-tavasz hirnokei/ )
________________________________________________________________________________
TÁRSASJÁTÉK
Szükségünk lesz egy színdobókockára. A tavaszi virágoskert megfigyelései után a
dobókockánk színeivel megegyező (tartósabb) papírból virágokat készítünk. Csak a
szín számít, a gyerekek szabadon különböző formákat alkothatnak. Zöld színű petpalack-kupak
tetejére katicát, méhet, pillangót készítünk.
Az elkészült virágokból lesz a pálya, amin végig kell haladni. A gyerekek a virágokat kedvük
szerint sorba rendezik. Kijelöljük a célt, ahol az állatok megpihenhetnek, miután teletöltötték a
pocakjukat a virágok nektárjaival.
Kezdődhet a játék!
Mindig a színdobókocka színeinek megfelelő soron következő virágra kell „röpülniük” a
bogárkáknak. Ott lakmározhatnak. Az nyer, aki először jóllakottan beér a pihenőbe!

_______________________________________________________________________________
MEZEI VIRÁGOK KIVÁLASZTÁSA
Interaktív játék:
Üss a vakondra!
Az egymás után felbukkanó
virágok lehetnek mező természetes virágai,
vagy ültetett virágok, melyek vázába kerülnek.
Válaszd ki a mezei virágokat!
https://wordwall.net/play/2312/057/175

MATEK
Interaktív játék
Melyik a több?
Két képen bogarakat, halakat vagy tojásokat látsz.
Hasonlítsd össze a két képet és próbáld meg kitalálni, melyik képen van több?
Amelyiken többet látsz, azt a gólyát válaszd, amelyiknek a több felé áll a csőre!
https://wordwall.net/hu/resource/5105517/%C3%B6sszehasonl%C3%ADt%C3%A1sok-t
%C3%B6bb-kevesebb
________________________________________________________________________________
ZÖLDSÉGESKERT

KÉZMŰVES
MŰHELY
Vegyél elő egy A/4-es kék,
barna és sárga papírt!
A KÉK lesz az ég, a barna a
FÖLD. Ragaszd össze őket!
A SÁRGÁ-ból rajzold meg,
majd vágd ki a napocskát!
Keress elő ZÖLD, PIROS és
FEHÉR krepp papírt!
Formáld őket répa, retek, karalábé vagy káposzta formájúra!
Ragassz hozzájuk leveleket!
Vegyél elő fehér fonalat – ez lesz a zöldség gyökérzete! Vágj kisebb darabokat és ragaszd a papírra!
________________________________________________________________________________
KÍSÉRLET
CSÍRÁZTASS!

Amire szükség lesz:
•
•
•
•

befőttes üveg
víz
papírtörlő
néhány mag (búza, zsálya, bab )

Áztassuk be a papírtörlőket, majd helyezzük bele a befőttes üvegbe. Csúsztassuk mellé a magokat,
hogy az üvegen át jól kivehetőek legyenek, és a vizes papírtörlővel érintkezzenek.

Ha úgy látjuk, hogy a papírtörlő kezd kiszáradni, töltsünk utána egy kis vizet. Nincs más hátra, mint
naponta lesni az apró változásokat.
________________________________________________________________________________
Nekem egyik évben így sikerült a babszemek csíráztatása:

MESE
Olvassátok el „Az égig érő paszuly” című mesét!

AZ ÉGIG ÉRŐ PASZULY
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer
egy szegény asszony. Annak volt egy fia meg egy kis tehénkéje. Egyszer úgy
elfogyott az ennivalójuk, hogy el kellett a kis tehénkét hajtsák a vásárra, hogy
eladják. Mondja az anyja a kisfiúnak:
- Eredj, fiam, reggel hajtsd el a tehénkét a vásárra. De vigyázz ám, hogyan adod el,
nehogy károsak legyünk benne.
El is hajtotta a fiú a vásárra, hát mindjárt akadt is vevője. Meg is csinálta a vásárt a
fiú, elcserélte a tehenet egy szem paszullyal.
Vitte haza a paszulyt a kisfiú, mutatja az anyjának, mit kapott. Az anyja sírt
keservesen, hogy a tehénkét ennyiért adta oda. De a fiú vigasztalta:
- Ne búsuljon, édesanyám, azt mondta az öregember, aki megvette a tehenet, hogy
még most, este ültessem el, s meglátom, hogy mi lesz belőle.
Elültette a kisfiú az ablak alá a kis kertbe a paszulyt, de még vacsorázni sem tudott,
úgy várta, hogy mi lesz vele. Csak lefeküdt.
Hát reggel, mikor felébredt, látta, hogy kikelt a paszuly. Kinéz az ablakon, de nem is
látta a tetejét. Gondolta, kimegy, megnézi kívülről.
Kiment s megnézte, de bizony őkegyelme hiába bámulta, nem látta a tetejét. Mondja
az anyjának:
- Na látja, édesanyám, mennyit ér a paszuly. Megyek, felmászom a tetejére.
Az anyja mind kérelte, hogy ne menjen, de mégis elment. Délfele elindult, s ment
felfelé a paszulyon. Addig ment, mendegélt, már olyan magasságban volt, hogy szinte
szédült. Akkor egyszer csak elérte az égboltot.
Hát ott az égbolton volt egy kis nyílás. Bekukucskál a fiú, s lát ott valami
világosságot. Azt gondolja magában:
"A paszulynak elértem a tetejét, de most már szeretném megnézni, mi van ott benn."
Összeszedte a bátorságát, s belépett az ajtón. Hát látja, hogy ott nem is messze van
egy kis házikó. Gondolja magában:
"Most már úgyis éjjel van, itt szállást kérek, s reggel megyek haza."

Hát ahogy benyit, ott talál egy asszonyt. Felkérdi az asszony:
- Hol jársz itt, te kisfiú, mikor az én uram a hétfejű sárkány? Ha meglát téged, rögtön
megesz!
Jaj, könyörgött a kisfiú, hogy bújtassa el, mert ő úgy fél a sárkánytól.
Kérdi az asszony:
- Éhes vagy te, kisfiú?
- Jaj, bizony éhes én - felelte a kisfiú -, még tegnap se ettem semmit.
Az asszony adott vacsorát a kisfiúnak, a kisfiú megköszönte szépen a szívességet.
- Namármost gyere, rögtön bújjál el, mert jön haza az uram, s ha meglátja, hogy itt
vagy, mind a kettőnket megöl. De hová? - gondolkozik az asszony. Hova bújtassa el a
kisfiút? Gondolja magában, behozza a dagasztóteknőt, beteszi az ágy alá, s aláborítja
a kisfiút.
Álmos volt a kisfiú, de úgy meg volt ijedve, hogy nem mert elaludni. Hát mikor üti az
óra a tizenkettőt, támad nagy dörömbölés, zúgás. Jön haza a hétfejű sárkány, hoz egy
fekete tyúkot a hóna alatt. Leteszi az asztalra, s mondja:
- Tojj egyet!
Hát rögtön tojt a tyúk egy aranytojást.
A sárkány megint rákiáltott.
- Tojj még egyet!
Ameddig mondta a sárkány, addig mindig tojt a tyúk. De a sárkány nagyon éhes volt.
- Asszony, vacsorát ide! - kiabálta.
Ad az asszony vacsorát, vacsorázik a sárkány. Mikor megvacsorázott, azt mondta a
feleségének, hogy adja oda a muzsikáját. Amint ott muzsikál, egyszer csak elkezd
szaglálni.
- Te asszony, miféle idegen szag van ebben a házban?
- Csak nyugodjék, lelkem, muzsikáljon, nincs itt semmiféle idegen.
- Dehogy nincs. Nekem rögtön add elő, mert különben téged is széjjeltéplek.
Az asszony addig csitította, amíg belenyugodott, s amint ott muzsikált, egyszer csak
elérte az álom, s ahogy ott ült a karszékben, szép csendesen elaludt. Még nem is
horkolt. Gondolta magában az asszony, jó lesz neki is lefeküdni, mert mindjárt
megvirrad, s még nem is aludt.

A kisfiú, mikor észrevette, hogy mind a ketten elaludtak, kibújt a teknő alól, hóna alá
fogta a fekete tyúkot, a másik kezébe a muzsikát, s gyerünk, szaladt vele ki a házból.
Szaladt. Mikor jött volna be a lyukon, ahol felment, gondolja magában, visszanéz,
vajon nem jön-e a sárkány a tyúk után. Hát úgy megijedt, mert a nagy sárkány
egészen a nyomában volt már, úgy szaladt.
A kisfiú gyorsan leeresztette magát a szál paszulyon, a szekerce éppen künn volt a
karfán, vette, s hamar kivágta a szál paszulyt vele. A sárkány lebucskázott, keze-lába
kitörött, s a kisfiú agyonütötte s elégette. Többet nem kell féljen tőle senki.
Akkor bement az anyjához, aki nagyon búsult miatta, hogy hova lett.
- Ne búsulj, anyám, lesz ezután mit együnk, lesz pénzünk, aranyunk elég!
- Jaj, honnan lenne, fiacskám? - kérdi az anyja. - Mikor a tehenet elhajtottad, nem
adtak érte csak egy szem paszulyt; ha a tyúkot eladjuk, azért nem kapsz csak egy
felet.
- Jaj, dehogy adom én el ezt a tyúkot - mondja a kisfiú.
Bevitte a házba, felállította az asztalra, megsimogatta, s mondta neki:
- Tojj egyet!
Hát a kis tyúk rögtön tojt egy aranytojást a kisfiúnak is. Az anyjának tátva maradt
szeme-szája a nagy csodálkozástól. Addig tojatták, amíg meggazdagodtak. Csináltak
szép házat, csűrt, vettek sok szép jószágot a pajtába, s vettek sok szép ruhát
maguknak. A kisfiú egész nap csak muzsikált, az anyja meg csak hallgatta.
Aki nem hiszi, járjon a végére.

Itt meg is nézheted a Magyar Népmesék sorozatban:
https://www.youtube.com/watch?v=_WvVee6RM38 (6.30”)
______________________________________________________________________

EZEKET A TAVASZI DALOKAT AJÁNLOM MEGTANULÁSRA:
- Néhányat már lehet, hogy ismersz Zöld levél, zöld levél https://www.youtube.com/watch?v=nnUgU7Ol6C8 (0.32”)
„Zöld levél, zöld levél, illatot hoz már a szél, illatot hoz már a szél, tralla-lalla-lalalalla!
Kék virág, kék virág, bokrok alján ibolyák, bokrok alján ibolyák, tralla-lalla-lalalalla!”
Gryllus: Lepke és virág https://www.youtube.com/watch?v=gEOLBVsF6a8 (0.39”)
„Reggeli harmat kelti a lepkét, virág a réten tárja a kelyhét.
Látja a lepke, billen a szárnya, virágkehelyben reggeli várja!”
Gryllus Vilmos: Katica-kánon https://www.youtube.com/watch?v=NPVlN9LMtE4 (2.00”)
„Pettyes szárnyú katicabogár, mutatóijjam hegyére mászik,
Szárnyát bontja, ide-oda száll, de talán jön majd helyébe másik...”
Tavaszi szél vizet áraszt: (Gyerekdalok és mondókák):
https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU (2.00”)
EZT A KÉT DALT ELÉG, HA MEGHALLGATOD:
Buborék Együttes: Pillangó https://www.youtube.com/watch?v=b1N3oHG8xXY (3.40”)

A tavaszról írt leghíresebb szerzeményt Vivaldi írta. Egy zenekari előadást hallgathatsz meg itt:
https://www.youtube.com/watch?v=aWaErfdndh8 (3.49”)
Miközben hallgatod, próbáld meg lefesteni a Tavaszt! Te milyennek képzeled?
Milyen színeket használsz?

________________________________________________________________________________

Most pedig mozgassuk meg magunkat egy kicsit!
Rajzoljatok egy 4x4 kockából álló pályát!
A rácsok akkorák legyenek, hogy elférjen benne a lábatok!
Induljon a zene! Tudjátok tartani a ritmust? Ha valaki eltéveszti, újrakezdődik! :)
ZENEKUCKÓ: Szinkron-ugrálás
https://www.youtube.com/watch?v=yBJbZfeljl4 (2.17”)
________________________________________________________________________________
MOZOGJATOK MINDEN NAP!
Biciklizzetek, fussatok, ugráljatok, keránduljatok, sétáljatok…
Közben gyönyörködjetek a Természet újraéledésében…

S ne felejtsetek el fotózni
(vagy festeni)
és írni nekünk!

cskekcinke@gmail.com

Szeretettel ölel Titeket:
Vera néni, Ildi néni és Aranka néni

