A CSALÁD
Most, hogy a vírus miatt ilyen bezárkózva élünk, többet van együtt a
család. Ünnepekkor pedig még azokkal a családtagjainkkal is
összejövünk, akikkel nem olyan gyakran találkozunk.
Ezért aktuális, hogy beszélgessünk most a családról!
Kedves Szülők! Fontos, hogy a gyerekek is ki tudják
fejteni a gondolataikat, meg tudják fogalmazni az ismereteiket, ezért kérem, ahol a
száj szimbólumot látják, ott várják meg a gyermekek válaszait! Köszönjük!
A legérdekesebb válaszokat szívesen olvassuk a visszajelzésekben!
Vera néni és Ildi néni
cskekcinke@gmail.com
________________________________________________________________________________
TÖRD A FEJED!

Meg tudod-e mondani, mit jelent az, hogy család?
Folytasd a mondatot: A család az, ……………………...
A család a legelső közösség, ahol élünk. Mindenkinek van anyukája és apukája, sőt van, akinek
testvére is van.
Mondd, neked van testvéred? Előbb vagy később született, mint Te?

Nézd meg, Caillou (ejtsd: Kájju) hogyan fogadja, mikor testvére születik!
https://www.youtube.com/watch?v=6QsyWbFw2I0 (3.42”)
Neked van kisebb testvéred?
Te hogyan fogadtad? Örültél neki?
Ha még nincs testvéred, szeretnéd, ha lenne?

Hányan vagytok most a családban? Számold meg!
Ki a legidősebb? Ki a legfiatalabb?
Állítsd sorrendbe a családtagokat a szerint, hogy ki
hány éves!

KÉZMŰVES MŰHELY

Alkosd meg a családtagjaidat gurigából!
A nagyobbakhoz nagy gurigát, a kisebbekhez kisebb gurigát
használj! Rajzold meg az arcukat, vágd ki és ragaszd fel a
gurigákra!
Az alkotás közben HALLGASD MEG
Mikola Péter: Az én családom című dalát!
https://www.youtube.com/watch?v=cls_1WEDmnU (2.26”)
________________________________________________________________________________
A családban tanulunk meg enni, járni, beszélni, szeretni. Itt tanuljuk meg az élet alapvető szabályait.
A család meghatározza a viselkedésünket, gondolkodásunkat. A családban mindig biztonságban
érezhetjük magunkat.

MOTTÓ
Minden családnak kell egy közös jelmondat!
https://felelosszulokiskolaja.hu/eletmod/minden-csaladnak-kell-egy-kozos-motto
GONDOLKOZZATOK!
Ha egy mondatban kellene megfogalmazni, ami összeköt benneteket… mi lenne az?

Régen a családoknak címerük volt.
Fessétek meg közösen
a Ti családotok címerét!
Milyen színeket választotok? Mi legyen rajta?
Mit jelképez?

Lazításképpen próbáljátok meg kirakni ezt az online puzzle-t a családról!
JÁTÉK!
INTERAKTÍV KIRAKÓ:
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3cbd79da51dd
________________________________________________________________________________
ROKONOK
A szűk családon kívül a nagy családhoz tartoznak a rokonok:

a szüleid szülei: nagypapák és nagymamák
a szüleid testvérei és azok gyerekei: nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek
a nagyszüleid szülei: dédnagymamák és dédnagypapák
Ti hogy nevezitek nagyszüleiteket?
_______________________________________________________________________________
Nézd meg ezt a képet! Hogyan hasonlíthat egy fa a családhoz?

„Akár egy fa ágai, mindannyian különböző irányba növünk, de a gyökerünk mindig
ugyanaz marad.”
Ugyanígy éreznek az Ujj család tagjai is.
Hallgasd meg a dalukat: https://www.youtube.com/watch?v=cqsiIsnsRT8 (5.46”)
________________________________________________________________________________
Akik jól ismerik a rokonaikat, szoktak családfát is rajzolni.

Kérd meg anyut és aput, hogy rajzolja le a Ti családfátokat!
________________________________________________________________________________
Most Te is rajzold le a családodat!

________________________________________________________________________________
KÉZMŰVES MŰHELY
Ha szeretnéd, akár otthont is készíthetsz a családodnak!

Válaszd ki, melyik házikó tetszik jobban!
Az első kép első ránézésre nehéznek tűnhet, de nem az. Készülhetne két egymásra rakott
papírrétegből. Az ablakok szétnyitása vágással… nem könnyű! Úgy a legegyszerűbb, ha előre
megrajzolod a lakókat, ráragasztod őket egy papírcsíkra, ez lesz az ablak, behajtod az ablakot,
méretre vágod, hogy középen találkozzanak a szélek, és így ragasztod rá az alapra.
A második kép egyszerűbb, itt szinte csak hajtogatni kell.
________________________________________________________________________________
BESZÉLGESSETEK! Jól ismeritek egymást?
Ki mit szeret? Mit nem szeret? Mondjátok végig:
Anya szereti a… / Anya nem szereti a….// Apa szereti a… / Apa nem szereti a…// Én szeretem
a… / Nem szeretem a… // Nagyi szereti a…./ nem szereti a...// Papa szereti a.../ nem szereti a...
Gondoljátok végig: miben hasonlítotok egymásra? Miben különböztök?
________________________________________________________________________________
Képzeld el!
Ha elvarázsolná a családot egy mesebeli varázsló, ki milyen állat lenne?
________________________________________________________________________________
Az állatoknak is van családjuk.

MESE Emlékszel Sün Balázs történetére? Itt megnézheted:
https://www.youtube.com/watch?v=r07oFpWbL5s (3.22”)

Hallgasd meg Gryllus Vilmos: Pókcsalád c. dalát!
https://www.youtube.com/watch?v=sW7wjQPoQM8 (0.37”)
________________________________________________________________________________
Nézd meg, a kiskacsák milyen fegyelmezetten követik anyukájukat:

Biztosan a ti családotokban is vannak szabályok, amiket be kell tartani. Mik ezek?
CSALÁDI SZABÁLYOK
Ha egy táblát kéne készítenetek a legfontosabb szabályaitokkal,
milyen mondatok kerülnének rá?

MESE
„A SÓ”
(Magyar Népmesék)
Volt egyszer egy öreg király, s annak három szép leánya. Szerette volna mind a három leányát
férjhez adni. Hiszen az nem is lett volna nehéz, mert három országa volt, mind a három leányára
jutott hát egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs három egyforma alma, azonképpen a három
ország sem volt egyforma. Azt mondta hát egyszer a király a leányainak, hogy annak adja a
legszebbik országát, amelyik őt a legjobban szereti.
Sorba kérdezte a leányokat, kezdette a legidősebbiken:
- Felelj nekem, édes leányom, hogy szeretsz engem?
- Mint a galamb a tiszta búzát - mondá a leány.
- Hát te, édes lányom? - kérdezte a középsőt.
- Én úgy, édesapám, mint forró meleg nyárban a szellőt.
- Na, most téged kérdezlek - fordult a legkisebbikhez -, mondjad, hogy szeretsz?
- Úgy, édesapám, ahogy az emberek a sót! - felelt a kicsi királykisasszony.
- Mit beszélsz, te haszontalan lélek - förmedt rá a király -, kitakarodj az udvaromból, de még az
országomból is! Ne is lássalak, ha csak ennyire szeretsz!
Hiába sírt, könyörgött a királykisasszony, hiába magyarázta, hogy az emberek így meg úgy szeretik
a sót - nem volt pardon s grácia: világgá kellett, hogy menjen a kicsi királykisasszony.
Elindult keserves sírás közt a kicsi királykisasszony, s betévedt egy rengeteg erdőbe. Onnét nem is
tudott kivergődni, szállást vert egy odvas fában, s ki-kijárt az erdőbe, szedett epret, málnát, szedret,
mogyorót, s amit csak talált, úgy éldegélt egymagában.
Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt volt, arra vetődött a szomszéd királyfi, s ez megpillantotta
a királykisasszonyt a málnabokrok közt. De a királykisasszony is észrevette a királyfit, s nagy
ijedten beszaladt a fa odvába. Utánamegy a királyfi, s beszól:
- Ki van itt?
A királykisasszony meghúzódott az odúban, reszketett, mint a nyárfalevél, s egy szó nem sok,
annyit sem szólt. Újra kérdi a királyfi:
- Hé! Ki van itt? Ember-e vagy ördög? Ha ember: jöjjön ki, ha ördög: menjen a pokol fenekére!
A királykisasszony most sem mert szólni.
Harmadszor is kérdi a királyfi:
- Hé! Ki van itt? Szóljon! Ember-e vagy ördög, mert mindjárt bélövök!
De már erre megijedt szörnyen a királykisasszony, s kibújt a fa odvából nagy szipogva-szepegve.
Rongyos, piszkos volt a ruhája, szégyellte magát erősen, s keserves könnyhullatás közt mondta el a
királyfinak, hogy ki s mi ő.
Megtetszett a királyfinak a királykisasszony, mert akármilyen rongyos volt, akármilyen piszkos volt
a ruhája, szép volt, kellemetes volt az arca. Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a
palotájába, ott felöltöztette drága aranyos, gyémántos ruhába, s két hetet sem várt, de még egyet
sem, azt gondolom, hogy még egy napot sem, de talán még egy órát sem: papot hívatott,
megesküdtek, s csaptak akkora lakodalmat, hogy no ... ki tudná azt megmondani, hogy mekkorát.
Telt-múlt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették egymást, mint két galamb.
Mondta egyszer a király:
- Na, feleség, én akkor, mikor először megláttalak, nem is igen firtattam, hogy mért kergetett el az
apád. Mondd meg nekem a tiszta valóságot!

- Lelkem, uram - mondja a királyné -, én másként most sem mondhatom, mint ahogy akkor
mondottam. Azt kérdezte az édesapám, hogy' szeretem őt, s én azt feleltem: mint az emberek a sót. Jól van - mondja a király -, majd csinálok én valamit, tudom, visszafordul az édesapád szíve. Hogy
s mint fordítja vissza, arról semmit sem szólt a feleségének, hanem csak befordult a másik szobába,
levelet írt az öreg királynak, s abban meghívta délebédre.
Hát el is ment a levél másnap, s harmadnap jött az öreg király hatlovas hintón. Fölvezette a fiatal
király az öreg királyt a palotába, a palotának a legszebb szobájába, ottan már meg volt terítve az
asztal két személyre. Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok a fáinnál fáinabb ételeket, de hogy
szavamat össze ne keverjem, a fiatal király megparancsolta volt, hogy az öreg király számára
minden ételt külön főzzenek, süssenek, s abba sót ne tegyenek. No, ez volt csak az ebéd!
Megkóstolta az öreg király a levest, merít belőle egy kanállal, kettővel, de le is tette mindjárt a
kanalat, nem tudta megenni a levest, olyan sótalan volt. Gondolta magában az öreg király: ebből
bizony kifelejtették a sót, de a sóban főttben (főtt marhahús) majd csak lesz. Nem volt abban annyi
sem, mint egy mákszem. Hordták a pecsenyéket szép sorjában, de vissza is vihették, mert a vén
király csak megnyalintotta, s belé sem harapott, olyan cudar sótalan, ízetlen volt mind a sok drága
pecsenye. De már ezt nem állhatta szó nélkül az öreg király.
- Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van néked, hogy só nélkül süt-főz?
- Sóval süt-főz az máskor mindég, felséges bátyámuram, de én azt hallottam, hogy bátyámuram
nem szereti a sót, megparancsoltam hát, hogy fejét vétetem, ha egy mákszem sót is tesz az ételekbe.
- No, öcsém, azt ugyancsak rosszul tevéd, mert én erősen szeretem a sót. Kitől hallottad, hogy nem
szeretem?
- Én bizony éppen a kigyelmed leányától, felséges bátyámuram - mondá a fiatal király.
Abban a szempillantásban megnyílék az ajtó, belépett a királyné, az öreg király legkisebbik leánya.
Hej, Istenem, örült az öreg király! Mert még akkor megbánta volt szívéből, hogy elkergette a
leányát, s azóta ország-világszerte kerestette mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legkisebbik
leányának adta legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt kezére vette ezt az országot is, s még
ma is élnek, ha meg nem haltak.
Ha szeretnéd rajzfilmen is megnézni, itt megtekintheted:
https://www.youtube.com/watch?v=2N4BvZJjk2Q (6.35”)
________________________________________________________________________________
TORNA
Régen, amikor még én voltam gyerek, esténként volt a
tévében tévétorna, amire együtt mozoghatott a család.
Ezen a felvételen egy anyuka tornázik a három
gyerekével. Próbáld meg utánuk csinálni a gyakorlatokat!
https://www.youtube.com/watch?v=f-oYxHcBSRQ (5.13”)
Ha még nem fáradtál el, ezt a 20 perces gyakorlatsort is végigcsinálhatod.
Itt egy ügyes kislány mutatja be, hogyan tornázhatunk plüssökkel.
https://www.youtube.com/watch?v=BX-o_91_3rs

JÁTÉK
Készítsetek saját családi társasjátékot!
Kell hozzá dobókocka, és bábuk.
Készítsétek el az alapot. Osszátok fel a mezőket. Szerepeljenek rajta a családtagok.
Ha olyan mezőre lépsz, ami mellett nyíl van, feljebb vagy lejjebb lehet csúszni.
Ha dobókockára lépsz, még egyszer dobhatsz.
Ha áthúzott bábura lépsz, egyszer kimaradsz a dobásból.
Az nyer, aki elsőnek ér a célba.
ÖTLET variációra: akinek a mezőjére lépünk (pl. Apa), arról mondani kell valamit (pl. Apa
szereti a sajtot).

Jó szórakozást!

