HÁZIÁLLATOK
2021.04.12-16.

Kedves szülők, kedves Fecskéink!
Újra visszatértünk az online térbe, remélhetőleg már csak egy hétre, április 19-én tárt
karokkal várunk minden Fecske csoportos óvodást. E heti témánk a háziállatok, a
baromfiudvar lakói.

1. FELADAT
Próbáljátok meg kitalálni milyen állatra gondoltunk. Kérjétek meg anyát-apát olvassa fel
nektek a találós kérdéseket.
Szürke színű a bundája, hosszú, vékony farkincája, finom sajt a vacsorája, ravasz macska les
reája. (Egér)
Szép fehér vitézek, csontvillás, szakállas, mekegő vitézek, füvet legelésznek. Kutyaugatásra,
szétfutnak szegények. (Kecskék)
Kity-koty, kity-koty kotyogok milyen anyóka vagyok? (Tyúk)
Szemétdombon hetykén állok, virradatkor kiabálok. (Kakas)

Forog-morog, füstölög, lábad elé sündörög. Ha igazán szereted, ne adj neki kenyeret! Csak jó
csontot, s nem lesz rá gondod. (Kutya)
Kifelé megy, befele áll. Befele jön, kifelé áll. Lefele jön, felfele áll, felfele megy, lefele áll…
(Macska farka)

2. FELADAT
Hallgassátok meg anya-apa előadásában Móricz Zsigmond: A török és a tehenek c. meséjét!
https://egyszervolt.hu/vers/a-torok-es-a-tehenek2.html

Tudtad? Érdekességek a tehénről:


A tehénnek nincsenek elülső-felső fogai, ezek „helyén" egy bőrdarab van.



Egy tehén naponta 8 órán át legel és kérődzik.



Egy tehén élete során kb. 40 ezer liter tejet ad.



Egy tehén átlagos élettartama 7 év. A világ legöregebb tehene egy Big Bertha nevű
jószág volt: 48 évig élt és 23 borjat hozott világra élete során.1993-ban pusztult el.



A világon kb. 1 milliárd tehén él, ennek egyötöde Indiában, ahol szent állatként
tisztelik.



A fejőgép 1894-es felfedezése előtt a farmerek óránként mindössze 6 tehenet tudtak
megfejni. Gépi fejéssel akár óránként százat is!



A tehén fel tud menni a lépcsőn, de lejönni már képtelen.



A Holstein tehenek mintázata egyedi, akár az ujjlenyomat: nincs két egyforma!



Egy tehén elérheti a 700 kg tömeget, és napi 28 kg táplálékot is fogyaszthat.



Egy tehén először 1930. február 13-án repült repülőgépen.

Rajzoljátok le a tehénkéket és a basát, mellékelten küldünk sablont.

A tanult módon színezzétek ki, vágjátok ki és ragasszátok pálcikára, fakanálra. Indulhat a
bábozás!

3. FELADAT
Gyűjtsetek képeket háziállatokról és anya-apa véletlenszerűen válasszon ki egy képet, ti pedig
utánozzátok a háziállatok mozgását.

4. FELADAT
Tapsoljátok el az Erre kakas, erre tyúk… kezdetű mondóka ritmusát.
Erre kakas, erre tyúk,
Erre van a gyalogút,
Taréja, haréja,
Ugorj a fazékba, zsupsz!
Tanuljunk egy új mondókát is:
Ez a malac piacra ment
ez otthon maradt
ez kap finom pecsenyét
ez semmit se kap
ez a malac visít nagyot: uiiii uiiii éhes vagyok!
Dalos játék: https://www.youtube.com/watch?v=quMWttaaUkw&ab_channel=OviTeve

Dal: https://www.youtube.com/watch?v=PStYIxjZDR4&ab_channel=OviTeve

A linkre kattintva megtaláljátok a dalokat, énekeljétek el többször, amíg meg nem jegyzitek és
egyedül is el tudjátok már énekelni. Kérjétek meg anyát-apát kapcsolódjanak be ők is. Legyél
Te a kérdező, anya-apa a felelgető, utána cseréljetek szerepet.

5. FELADAT
Hallgassátok meg any-apa előadásában A kiskakas gyémánt félkrajcárja c. mesét.
https://egyszervolt.hu/estimese/a-kiskakas-gyemant-felkrajcarja--nepmese-20090509.html
Mesehallgatás után a nap folyamán Ti meséljétek el szüleiteknek, testvéreiteknek!

6. FELADAT
Hallgassátok meg az Én elmentem a vásárba… kezdetű dalocskát
https://www.youtube.com/watch?v=oy6dmVjFnwA&ab_channel=HeyKidsGyerekdalok%C3%A9sMond%C3%B3k%C3%A1k
Ismételjétek az állatok hangját!

7. FELADAT
Barchocba
Anya-apa gondol egy háziállatra, a Ti dolgotok, hogy jól felelt kérdések segítségével
kitaláljátok a rejtvényt.

8. FELADAT
Az összegyűjtött állatos képeket válogassátok szét az alábbi szempontok szerint:


Kétlábúak – négylábúak



testük tollas – testük szőrös



tojásokkal szaporodik – eleven szülők

9. FELADAT

Kakukktojás!

Számold meg az állatokat! Rajzolj annyi pöttyöt a négyzetbe ahány állat van a képen!

10. FELADAT
Kérjétek anyát-apát, hogy olvassa el nektek Az aranytojás c. népmesét.
https://mesetar.eoldal.hu/cikkek/nepek-mesei/az-aranytojas.html
Rajzold le a mese kedvenc jelenetét. Az elkészült rajzokról, várjuk szeretettel a fotókat emaliban.
11. FELADAT
Ismeritek a Kakasviadal nevű játékot? Ez egy állóképesség – javító játék
Szükséges szerek, eszközök: puha padlószőnyeg, szivacs, stopperóra.
Fejlesztő hatás: test-test elleni küzdelem, egyensúlyérzék, ütközések.
Álljatok párba, egymással szemben kartávolságra. Karotokat a testetek előtt karkulcsolással
összefonjátok, egyik lábatokat a talajról felemelitek. Egy kijelölt területen játsszatok! Cél a
másik lökése, ütköztetése vállal.
Vesztes az, aki elveszíti egyensúlyi helyzetét és mindkét lábát egyszerre a talajra helyezi.
Továbbá bármilyen más testrésszel megérinti a talajt.
Szabályok: vállal lehet a lökéseket végrehajtani.
Változatok: guggoló állásban, szökdelve folytatjuk le a játékot, vesztes az, aki leül, elfekszik.
Játszatok egy jót szüleitekkel, testvéreitekkel!

12. FELADAT
Barkácsoljunk kicsit!
Amire szükségetek van: papírtányér, tempera, ecset, vattapamacs, rajzlap
A feladat nagyon egyszerű, készítsetek szüleitekkel háziállatokat papírtányérból. Segítségül
küldünk képet!

Amire szükségetek van: WC papír guriga, olló, ragasztó, tempera, ecset, karton, színes papír,
vatta vagy fehér krepp papír a barihoz és a legfontosabb alkotó elem a kreativitásotok.
Segítségül küldünk mintákat!

Reméljük, ha ennek a végére értek, akkor az idő is megjavul, kisüt a Napocska és
futkározhattok, biciklizhettek a szabadban.

Sok-sok öleléssel búcsúzunk:
Violetta néni és Katica néni

Zuglói Csicsergő Óvoda, Budapest, 2021. április 9.

