Kedves Zöldikés Szülők, Gyermekek! Bízunk benne, hogy a nehéz helyzet ellenére
mindenkinek sok mókával, kacagással teltek az ünnepek. Igyekeztünk most is olyan feladatokat,
játékokat összeállítani, amit otthon is meg tudtok valósítani. Ha egy – egy megvalósított ötletről,
játékról küldenétek élménybeszámolót a Zöldike messenger csoportba, nagyon boldoggá tennétek
minket!

Közlekedés
(2021. 04. 12. – 2021. 04. 16.)

Munka jellegű tevékenység: Zöldikéink nagyon ügyesek! A hét minden napjára adjatok nekik apróbb
feladatokat, vonjátok be őket a házimunkába pl. terítsék meg az asztalt, segítsenek a reggeli
elkészítésében, gyümölcs mosásban, szeletelésben, porszívózzanak fel, tegyék a helyére a játékokat,
locsolják meg a virágokat, mosásnál a ruhák válogatásában.
Mozgás:
 Játszatok tűz – víz – repülőt (anya, apa, nagytesó is irányíthat. Ha tűz, bújjatok az asztal alá, ha
víz, álljatok fel az ágyra, ha repülő, hasaljatok le a földre.)


Autóvezetés az irányok gyakorlásával nagyoknak (kanyarodj jobbra, kanyarodj balra, tolatás,
defekt = le kell térdelni, totálkár = lehasalni.



Bármilyen mozgás a szabadban (biziklizés, szaladgálás, labdázás, séta…)

Külső világ tevékeny megismerése:
 Séta alkalmával figyeljétek meg milyen közlekedési eszközöket, jelzőtáblákat láttok. Közben
beszéljétek meg:
- mennyi kereke van (2, 4, 6 vagy több)
- hol közlekedik (úton, sínen, levegőben…)
- van – e áramszedője
- mennyi utast tud szállítani (1, 2, 4 vagy több)
- út részei (járda, úttest)
- gyalogos hol mehet át biztonságosan az úttesten?
- jelzőtáblák jelentése


Egy kis keresgélés, megfigyelés séta közben:
- keressetek 5 olyan autót, aminek a rendszámában van 5-s szám
- keressetek 3 db kék színű biciklit
- keressetek 5 különböző jelzőtáblát. Mit jelentenek?
- séta közben mennyi repülőt láttatok?
- milyen személyszállító közlekedési eszközt láttatok?
- mennyi zebrán mentetek át?



Távolságbecslő játék nagyoknak: meg kell tippelni a különböző tárgyak, játékok távolságát (hány
lépésre van), majd leszámolni a lépéseket.



Építsetek közösen egy autópályát, mellé egy tengert (anyagból, építőből) és egy repülőteret (akár
könyvből is lehet). Az otthoni repülőket, autókat, buszokat, hajókat… helyezzétek el közlekedési
helye szerint. Akinek van otthon vonat, azt is hozzáépítheti. Végül játszatok vele.



Hajtogassatok papírrepülőt, versenyeztessétek, kié száll messzebbre.

Ének:
 Buborék együttes: Közlekedési jelzőtáblák:
Itt meghallgathatjátok a dalt: https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw


Gryllus Vilmos: Bicikli:
Itt meghallgathatjátok a dalt, ha van kedvetek, megtanulhatjátok:
https://www.youtube.com/watch?v=KH7KTUb0aoY



Iszkiri zenekar: Utazik a Marci:
Itt meghallgathatjátok a dalt: https://www.youtube.com/watch?v=aUk8B8gID04&t=2s

Vers: Bartos Erika: Repülő
Éjszakai sötétségben
Repülőgép száll az égen.
Hurkot fest a levegőbe,
Én vagyok a vezetője.
Köszönök a csillagoknak,
Integetek majd a holdnak.
Virradatra hazaérek,
otthon mindent elmesélek
Mese:
 Kis - középsőcsoportosoknak: Bori mesék: Bori első repülése
Itt megnézhetitek a mesét: https://www.youtube.com/watch?v=0-XzfWmG8h8


Nagycsoportosoknak: Fésűs Éva: Pöttömke piros vitorlása
Itt megnézhetitek a mesét: https://www.youtube.com/watch?v=AzYy1U06VnY&t=332s

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka:
Több ötletet írtunk, hogy mindenki megtalálhassa azt, amit szívesen készít el.
 Hajtogassatok papírhajót.



Készítsetek parafadugóból vagy ágakból tutajt: Ha elkészült, a kádban tudnak vele játszani.



Készítsetek gurigából versenyautót:



Építsetek legóból közlekedési eszközt (autót, repülőt, hajót, motort…)



Végül a nagycsoportosoknak egy kis keresgélős feladat:

Kívánjuk, hogy ebben a nehéz időszakban legyetek kitartóak, türelmesek, jókedvűek! Hamarosan
találkozunk!
Móni néni és Timi néni

