
Kedves Szülők és gyerekek!

Ezen a héten a tavasz lesz a témánk fő vonala. Megismerjük az ébredő természetet, a kertet, 

a fák, virágok tulajdonságait. Ismerkedünk a színekkel, formákkal. Egyre többet játszhatunk 

kinn a szabadban. A hőmérséklet emelkedése a rügyek fakadását, az aranyvessző ragyogását 

idézte elő, s remélhetőleg hamarosan kivirul a természet minden kis szeglete. A tavasz kissé 

szeszélyes évszakunk: gyakran fúj a szél, hol gyengéden, hol erősebben, s viszi a gyerekek 

vidám hangját mindenfelé. Elered az eső, s mossa a talajt, a puhább rétegeket erősebben, 

mint a kavicsosat. Ám amikor kisüt a nap, virágba borulnak a fák, szivárvány jelenik meg az 

égen, énekelnek a madarak, vagy halak cikáznak a szemeink előtt... az mindennél 

csodálatosabb. Így kezdődött a tavasz. Ezek tükrében beszélgethetünk a tavasz természetbeli

változásairól, szemléltethetjük ezeket, hogy minél több csatornán keresztül 

megtapasztalhassák ezeket.

Kellemes időtöltést kívánunk!

Viol és Dóri

                                                                        



Március 30 - Április 3.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Kézműves
foglalkozás

Izgő-mozgó Irka-firka Környezeti
nevelés

Mese, bábozás

Izgő-mozgó Zengő-bongó Izgő-mozgó Izgő-mozgó Izgő-mozgó
Zengő-bongó Zengő-bongó Zengő-bongó Zengő-bongó

Hétfő
Kézműves foglalkozás Szivárvány készítés: Papírra festékkel v. színesceruzával egy tányér 

segítségével, hogy szép íves legyen, a
nagyobb sikerélmény eléréséhez.
Próbálkozhatunk színes só-liszt gyurmával.
Ezek a finommotorikai mozgások segítenek abban, hogy erősödhetnek, 
ügyesedhetnek a kis ujjaikon lévő izmok.
http://padlasklub.hu/blog/szines-so-liszt-gyurma-recept-nem-fog-es-15-
perc-alatt-kesz/ 

Izgő-mozgó Kis kezek, ujjak erősítéséhez egy kis torna :-)
Ujjaimat mutogatom,
közben vígan mondogatom:
(az ujjak mozgatása)
kifordítom
(kézfej kifelé mozgatása)
befordítom
(kézfej befelé fordítása)
fölfordítom
(kézfej fölfordítása)
lefordítom
(kézfej lefelé fordítása)
zongorázok, furulyázok,
(az ujjak mozgatása)
erősebb lett a kezem, a tornát befejezem.
(kéz ökölbe szorítása)

Zengő-bongó SZIVÁRVÁNY
(Százlábú című verseskönyvemből)
Piros szín van legfelül,
Narancssárga mellé ül.
Sárga fénylik alatta,
Zöld a sárgát támasztja.
Kék folytatja most a sort,
Lila csík még úgysem volt.
Ibolya fut legalul,
Hét szín együtt domborul.
Kitalálod, mi lehet?
Szivárvány a domb felett!

http://padlasklub.hu/blog/szines-so-liszt-gyurma-recept-nem-fog-es-15-perc-alatt-kesz/
http://padlasklub.hu/blog/szines-so-liszt-gyurma-recept-nem-fog-es-15-perc-alatt-kesz/


"Zengjen az ének, vége a télnek,
Madárka csicsereg, közeleg a kikelet.
Röppen a cinke, hívja a párja,
Kibújik a földből picike bogárka.

Zöldell a fű is, kéklik az ég is,
Simogat a szellő, zakatol a szív is."

Kedd
Izgő-
mozgó

Ujjak ügyesítése (Facebook videó)
https://www.facebook.com/mozgasfejlesztokucko/videos/1120016001667319/?
__tn__=kCH-
R&eid=ARCMIVUASut8DZj6kJe8SOmRUKZ3FQtAIZuEQ0huVb_hbQ_qJH9gcRqGwhjPXAl
qD39mlU8mU6xESFMG&hc_ref=ARRfGnIHSuHUmMqBj0zzgWs2YCK4q5nG_yT1cD7fQh
NwsIBFSRwK2lpeK5SNNKU5fxQ&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBZmHEuZ8kmixwo05ieSA9cl
XTJqPh1g3DqCCqpL56nynk1p1qEuPThtPM7g-
YlkpjtpVR8D0_qFvZJWxTPFwj8tw3GrvgE98nWZUT88e1V5Qg82xlEwzuXldr9ScEqa9DbZ_
z9Z4vHCJ34EcP_E4DoN_lvXkFTUCWlDNDCP7_0O4FxRitvwYrovNmlNVzZaHR0PKZtdjefW
bnTmJ0H9AjBBocmTCFvlT_NIswblFNgkpAuVCVxB3JgXXK3lGvlUS9EXSHy4oJ2y_G7M-
gAQQdVuaQoOvi_ROpYh5Aoz7W-XugcJ8cthNH24UhQbiux2sR7kHTkDTpxoXcT-
ihGIyyw8bbgOu47q8gt 

Zengő-
bongó

Előző heti dalaink ismétlése:
Tavaszi szél…
https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU  

Reggeli harmat kelti a lepkét
virág a réten tárja a kelyhét.
Látja a lepke, billen a szárnya,
virág kehelyben reggeli várja.
https://www.youtube.com/watch?v=gEOLBVsF6a8 

Szerda
Irka-firka Aranyeső készítése :

- papírra megrajzoljuk a virág szárát, majd ujjal, sárga festékkel pöttyözhetnek a 
szárra
- papírra megrajzoljuk a virág szárát, sárga papírból galacsinokat gyúrunk, amit 
felragaszthatnak

Izgő-mozgó Fújja szél a fákat,
letöri az ágat, 
reccs! 

Amikor fúj a szél, karjaidat nyújtsd magasra, és jobbra-balra mozgasd. Amikor 
letörik az ág, és reccsen, akkor csapj a földre.

https://www.youtube.com/watch?v=gEOLBVsF6a8
https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU
https://www.facebook.com/mozgasfejlesztokucko/videos/1120016001667319/?__tn__=kCH-R&eid=ARCMIVUASut8DZj6kJe8SOmRUKZ3FQtAIZuEQ0huVb_hbQ_qJH9gcRqGwhjPXAlqD39mlU8mU6xESFMG&hc_ref=ARRfGnIHSuHUmMqBj0zzgWs2YCK4q5nG_yT1cD7fQhNwsIBFSRwK2lpeK5SNNKU5fxQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBZmHEuZ8kmixwo05ieSA9clXTJqPh1g3DqCCqpL56nynk1p1qEuPThtPM7g-YlkpjtpVR8D0_qFvZJWxTPFwj8tw3GrvgE98nWZUT88e1V5Qg82xlEwzuXldr9ScEqa9DbZ_z9Z4vHCJ34EcP_E4DoN_lvXkFTUCWlDNDCP7_0O4FxRitvwYrovNmlNVzZaHR0PKZtdjefWbnTmJ0H9AjBBocmTCFvlT_NIswblFNgkpAuVCVxB3JgXXK3lGvlUS9EXSHy4oJ2y_G7M-gAQQdVuaQoOvi_ROpYh5Aoz7W-XugcJ8cthNH24UhQbiux2sR7kHTkDTpxoXcT-ihGIyyw8bbgOu47q8gt
https://www.facebook.com/mozgasfejlesztokucko/videos/1120016001667319/?__tn__=kCH-R&eid=ARCMIVUASut8DZj6kJe8SOmRUKZ3FQtAIZuEQ0huVb_hbQ_qJH9gcRqGwhjPXAlqD39mlU8mU6xESFMG&hc_ref=ARRfGnIHSuHUmMqBj0zzgWs2YCK4q5nG_yT1cD7fQhNwsIBFSRwK2lpeK5SNNKU5fxQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBZmHEuZ8kmixwo05ieSA9clXTJqPh1g3DqCCqpL56nynk1p1qEuPThtPM7g-YlkpjtpVR8D0_qFvZJWxTPFwj8tw3GrvgE98nWZUT88e1V5Qg82xlEwzuXldr9ScEqa9DbZ_z9Z4vHCJ34EcP_E4DoN_lvXkFTUCWlDNDCP7_0O4FxRitvwYrovNmlNVzZaHR0PKZtdjefWbnTmJ0H9AjBBocmTCFvlT_NIswblFNgkpAuVCVxB3JgXXK3lGvlUS9EXSHy4oJ2y_G7M-gAQQdVuaQoOvi_ROpYh5Aoz7W-XugcJ8cthNH24UhQbiux2sR7kHTkDTpxoXcT-ihGIyyw8bbgOu47q8gt
https://www.facebook.com/mozgasfejlesztokucko/videos/1120016001667319/?__tn__=kCH-R&eid=ARCMIVUASut8DZj6kJe8SOmRUKZ3FQtAIZuEQ0huVb_hbQ_qJH9gcRqGwhjPXAlqD39mlU8mU6xESFMG&hc_ref=ARRfGnIHSuHUmMqBj0zzgWs2YCK4q5nG_yT1cD7fQhNwsIBFSRwK2lpeK5SNNKU5fxQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBZmHEuZ8kmixwo05ieSA9clXTJqPh1g3DqCCqpL56nynk1p1qEuPThtPM7g-YlkpjtpVR8D0_qFvZJWxTPFwj8tw3GrvgE98nWZUT88e1V5Qg82xlEwzuXldr9ScEqa9DbZ_z9Z4vHCJ34EcP_E4DoN_lvXkFTUCWlDNDCP7_0O4FxRitvwYrovNmlNVzZaHR0PKZtdjefWbnTmJ0H9AjBBocmTCFvlT_NIswblFNgkpAuVCVxB3JgXXK3lGvlUS9EXSHy4oJ2y_G7M-gAQQdVuaQoOvi_ROpYh5Aoz7W-XugcJ8cthNH24UhQbiux2sR7kHTkDTpxoXcT-ihGIyyw8bbgOu47q8gt


Zengő-bongó Ének:
Csepp, csepp, 
 csepereg – 
villan, csattan, megered;                                 
 záporfüggöny, zuhatag –
fut a felhő, süt a nap.
 Jött, ment – 
jót esett:
 Fűnek, fának 
 jólesett.

Csütörtök
Környezeti nevelés Egy kis játékos tapasztalásra invitálunk most benneteket. Tudom a sarazást

a legtöbb szülő utálja, mert igazi koszos tevekénység, pedig roppant 
hasznos! A maszatolásról, dagonyázásról, a környezetünkben található 
anyagok textúrájáról is tapasztalatokat kell szerezni. Ott a két kezünk, 
ujjaink jó piszkosak lesznek, de a tapasztalat szerzés mindennél többet ér. 
Amire szükségünk lesz: 2 lavór vagy edény, homok vagy föld, víz, kavicsok...
Az egyik edénybe homokot vagy földet teszünk, a másikba a kavicsokat.
Megvizsgáljuk mindegyiket, milyen az egyik, másik állaga: porhanyó - puha,
kemény, kicsi- nagy...stb. Ezt követően öntünk mindegyikbe vizet, de jóóó 
lehet tapicskolni, formázni a homokot, de a kő csak vizes lett és csillogó. 
Lehet aztán ezeket tovább is variálni, pl. a kavicsokat elrejteni a homokba, 
majd ezeket megtalálni. Ha szép nagyok a kavicsok, be is lehet festeni őket 
a szivárvány minden színével :-). A lényeg a tapasztalás, hogy mindent
kommentáljunk, csodálkozzunk rá a végeredményre, hogy milyen 
fantasztikus dolgokat tudunk véghez vinni.
Örüljünk a közös élményeknek, hogy minőségi időt töltöttünk együtt.

Izgő-mozgó Szia mama itt vagyok,
(integetünk)
hoztam neked ajándékot.
Itt egy kavics a kezedbe,
(ökölbe szorítjuk a kezünket, mintha kavicsot rejtegetnénk, majd előre 
nyújtjuk)
a táskádba ezt rakd bele.
Vegyük fel a cipőnket,
(imitáljuk, mintha felvennénk a cipőnket)
nézzük meg a kis kertet.
Locsoljuk a meg a fákat,
(jobbra-balra, fel, le mozgatjuk a kezünket, mintha locsolnánk)
szedjük le az almákat.
(magasra nyújtózkodunk, úgy szedegetjük az almát)
Mama most már mennem kell,
pá-pá a kis kezemmel.
(integetünk)

Zengő-bongó Süss ki, süss ki napocsak,
Isten tánérkája.
Süss ki meleg,
bújj el hideg,



Isten kapujába.
Süss fel nap,
fel nap fényes nap,
kertek alatt kis libáim
megfagynak.

Péntek
Mese, bábozás Bogyó és Babóca: A szivárvány
Izgő-mozgó Egyszer volt egy kemence,

(karkörzés)
Belebújt a kis Bence.
(helyben járás)
Kormos volt a kemence,
(tenyérrel a körzés a test előtt)
Fekete lett kis Bence.
(az arc simogatása)
Ránézett a mamája,
(nézés jobbra-balra)
Nem ismert a fiára.
(a csukló forgatása)
Becsukta a kemencét,
Jól megszidta kis Bencét.
(tapsolás)
Lassú-gyors1

Zengő-bongó Vers:
Gazdag Erzsi: Fecskenóta
Zeng a fészek
 reggel óta,
 felcsendült a
 fecskenóta:
 - Csit-csivit,
 csit-csivit!
 Itt a tavasz!
 Itt van, itt!

Jó mulatást kívánunk!

Üdvözlettel: 

                  Viol és Dóri



Kedves Szülők!                       

Szeretnénk egy kis útmutatást, segítséget nyújtani a
kialakult helyzetben, amivel a kézmosást is
élvezetessé tudjátok tenni gyermekeitek számára.

A kezünk hordozza a legtöbb baktériumot,
különösen a gyerekek keze, mivel örökké játszanak.
A szappannal és meleg vízzel való alapos kézmosás
az egyik legjobb módja annak, hogy megvédjük
magunkat és családunkat a betegségektől. Ezért
fontos, hogy a kézmosást szórakoztatóvá tegyük a
gyerekek számára.

Íme néhány kézmosási technika, amely segíthet elkerülni a napi harcokat.

Készítsünk kézmosási útmutatót

Az egyik egyszerű módja, hogy a kézmosást szórakoztatóvá tegyük a gyerekek 
számára, ha készítünk egy kézmosási útmutatót azokkal az időpontokkal, 
amikor a gyerekeknek kezet kellene mosniuk szappannal és meleg vízzel. Az 
útmutató ezeket az időpontokat tartalmazhatja:[3]

•Reggeli előtt

•Ebéd előtt

•Vacsora előtt

•WC használat után

•Szabadban való játék után

•Iskola után

•Állatok megsimogatása után

Nem kell őket megjutalmaznunk, de a gyerekek szeretik saját kezükkel kipipálni 
a kézmosási útmutatót, mintegy vizuális jutalomként a teljesítményükért.



Énekeljünk

Ügyeljünk rá, hogy gyermekeink a javasolt 20 másodpercig (jelen helyzetben 
30-45 másodpercig is) mossanak kezet szappannal és meleg vízzel, hogy 
megelőzzük a kórokozók terjedését. Jó trükk, ha énekelünk és így szoktatjuk 
hozzá őket a kézmosáshoz. Amint befejezzük az éneklést, tudni fogják, hogy 
megfelelő ideig mostak kezet.

Tegyük gyerekbaráttá

Minél könnyebb lesz kezet mosniuk, annál kevésbé tűnik nekik 
kötelezettségnek. Hagyjuk, hogy saját maguk válasszák ki a felszerelést, például 
egy különleges törölközőt, így igazán büszkék lehetnek arra, hogy egyedül 
mostak kezet.

Játsszunk

Amennyiben kicsit nehéz rávenni a gyereket a kézmosásra, kössük össze egy 
játékkal. Az egyik javaslat a "Kinek a legtisztább a keze?" Ezzel biztosíthatjuk, 
hogy alapos sikálásban részesüljenek a kis kezek. Ösztönözzük őket, hogy ne 
csak vizet, hanem szappant is használjanak, méghozzá úgy, hogy vizuális módon
tanítjuk őket a baktériumokról. Szórjunk a kezükre csillámport, így láthatják, 
mennyivel könnyebb szappannal lemosni a baktériumokat.

Legyünk kreatívak

Változtassuk a kézmosási technikákat szórakoztató kézműves projektekké. 
Üljünk le gyermekeinkkel és rajzoljunk egy plakátot, ami megmutatja a helyes 
kézmosás lépéseit, és tartsuk a fürdőszobában referenciaként. A helyes 
kézmosás lerajzolása lépésről lépésre remek vizuális módja annak, hogy 
memorizáltassuk a helyes kézmosást. A következő kézmosási technika javasolt, 
hogy a kis kezek bizonyosan tiszták legyenek:

1.Nedvesítsük be a kezünket.

2.Erőteljesen dörzsöljük a kezünkbe a szappant 20 (30-45) másodpercig. Ne 
feledkezzünk meg a kézhátról és a körmök alatti részekről sem.

3.Alaposan öblítsük le a kezünket.



4.Szárítsuk meg egy tiszta törölköző vagy kézszárító segítségével.

5.Használjuk a törölközőt vagy a könyökünket a csap elzárásához.

Rutin és ismétlés

Az utolsó tipp, hogy mutassunk jó példát gyermekeink számára. Amikor 
hazaérünk a vásárlásból vagy ügyintézés után, illetve ha a szabadban 
játszottunk, tegyük nyilvánvalóvá a sorrendet: akasszuk fel a kabátunkat, 
vegyük le a cipőnket, majd mossunk kezet szappannal és meleg vízzel, mielőtt 
bármi mást csinálnánk. Építsük be mindezt a családi rutinba és a jó kézmosási 
technika viszonylag hamar szokássá válik, melynek köszönhetően 
megvédhetjük a kicsiket a káros baktériumoktól.

Gyerekeknek:

https://www.youtube.com/watch?v=lrOukRmY4xM       

https://www.youtube.com/watch?v=OW9BbeBEjgI 

http://semmelweis.hu/hirek/2020/03/25/showtime-
kulonkiadas-semmelweis-ignac-es-a-kezmosas-video/ 

Szülőknek:

https://www.youtube.com/watch?v=UzBI8Tj-nlI 

Vigyázzatok Magatokra!

https://www.youtube.com/watch?v=lrOukRmY4xM
https://www.youtube.com/watch?v=UzBI8Tj-nlI
http://semmelweis.hu/hirek/2020/03/25/showtime-kulonkiadas-semmelweis-ignac-es-a-kezmosas-video/
http://semmelweis.hu/hirek/2020/03/25/showtime-kulonkiadas-semmelweis-ignac-es-a-kezmosas-video/
https://www.youtube.com/watch?v=OW9BbeBEjgI

