
Kedves Szülők és gyerekek!   

A hét témája: A fecskék

 

Végre megérkezett az igazi  tavasz.  Már kora reggel  is  napsütésre ébredünk, amely a nap

további  részében  is  beragyogja  életünk.  Számos  népdal,  gyermekvers  is  szól  erről  az

időszakról.  Szerencsére a Napocska meghallotta kérlelő szavunkat  és úgy döntött állandó

vendég lesz nálunk. Ennek örömére talán Ti is kedvet kaptok és megfestetek egy-egy igazi

tavaszi, virágzó fát, amik annyira szépre és élethűre sikerülnek majd, hogy már-már érezni

fogjuk a virágok illatát is. Valamint úgy gondoltuk a tavaszhoz még egy fecske kép illene. A

fecskék más néven a "szabadság madara"-i,  művészi fészket építenek sárból.  Ha van erre

lehetőség esetleg egy séta alkalmával kereshetünk eresz alatt odukat ....

https://www.google.hu/url?sa=i&url=http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/32823/FilmPakk.pdf&psig=AOvVaw2w6ouqIdqRoyspV4Q-YY-8&ust=1586438371097000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC9odH12OgCFQAAAAAdAAAAABAR


                       Április 14-17.

                                              Fecskék

Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Izgő-mozgó Irka-firka Kézműves

foglalkozás
Mese, bábozás

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

Kedd
Izgő-mozgó Fecskét látok, szeplőt hányok,

selymet gombolyítok.
https://www.youtube.com/watch?v=sZARFboSvXY 

Eresz alól fecske fia idenéz, odanéz, (kezünket szemünk fölé tesszük és 
fejünket forgatva körül nézünk)
Van-e hernyó, hosszú kukac, ízesebb, mint a méz? (széttárjuk kezeinket, 
majd hosszú kukacot utánozunk ujjainkkal)
Csőrét nyitja ám, buzgón, szaporán. ( két kezünkkel csőrt alkotunk és 
nyitogatjuk)
Kis bendőbe mindenféle belefér igazán.( hasunkat simogatjuk)
https://www.youtube.com/watch?v=3MMafTL-37s

https://www.youtube.com/watch?v=sZARFboSvXY
https://www.youtube.com/watch?v=3MMafTL-37s
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://hu.depositphotos.com/vector-images/fecske.html&psig=AOvVaw1cJJi36tA9Idl4jpN759lT&ust=1586437740383000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDBxqTz2OgCFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://www.csili.hu/esemeny/szunidei-napkozi-7-12-eves-gyerekek-szamara/2019-10-31/&psig=AOvVaw1ytTGLP6Xolm1SQxy_n4vk&ust=1585748413934000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjh7bHrxOgCFQAAAAAdAAAAABAT


Zengő-bongó Ujjszámoló 
Egy - megérett a meggy,
Kettő - csipkebokor vessző,
Három - te leszel a párom,
Négy - biz oda nem mégy, 
Öt - leszállott a köd,
Hat - hasad a pad,
Hét - sáros ez a rét,
Nyolc - üres a polc,
Kilenc - kis Ferenc,
Tíz - tiszta víz,
Ha nem tiszta, vidd vissza,
Ott a szamár, megissza!

https://gyerekdalokesmondokak.hu/egy-megerett-a-meggy 

Szerda
Irka-firka Fecskék készítéséhez pár ötletet:

Rajzoljunk pár fecskét, vágjuk ki őket, fessük be őket feketére. Jöhetnek
a felhők, ezeket készíthetjük vattából
esetleg papírból is teljesen tökéletes.

https://gyerekdalokesmondokak.hu/egy-megerett-a-meggy
https://www.google.hu/url?sa=i&url=http://keszin.hu/2018/08/29/szeptemberben-a-hiros-agoraba-is-becsengetnek-2/&psig=AOvVaw3j7LOium5m42Y2ijOMIjQ7&ust=1585747915857000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCpg9DpxOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.hu/url?sa=i&url=http://picibaba.hu/kisgyerekkel/mondokak_versek/kiszamolok-ujjszamolok&psig=AOvVaw0BF1w_EIA8NOISHoJGfirQ&ust=1586438205050000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDr9Ir12OgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://www.canstockphoto.hu/ceruza-paletta-m%C5%B1v%C3%A9szet-ecset-8413105.html&psig=AOvVaw0bLRWRNkThRosoWQ4eUGsI&ust=1585747015516000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjIyZLmxOgCFQAAAAAdAAAAABAD


Már csak két botot egymáshoz rögzítünk és már fel is lehet rá lógatni a 
felhőket, fecskéket.
Kreatívabbaknak esetleg még figyelmükbe ajánlom az alábbi linken 
található fecskét is.
Ezt nézd meg... 👀https://pin.it/5hxteIR 

Készíthettek tavaszi virágokat is!

Izgő-mozgó Amikor kinn süt a nap, (Mindkét kezünk ujjai széttárva.)
 A csiga a házában marad. (Az egyik kezünk ökölben, a hüvelykujj a 
többi ujj alatt elbújva.) 
De amikor eső hullik, (A fejünk fölött a két kar, az ujjainkat 
mozgatjuk.) 
Csigabiga előbújik (A fej két oldalán a két mutatóujj lassan 
felemelkedik.) 
Neki az a jó idő, Mikor esik az eső. (Esőt mímelve mozgatjuk az 
ujjainkat)

https://pin.it/5hxteIR
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://www.csili.hu/esemeny/szunidei-napkozi-7-12-eves-gyerekek-szamara/2019-10-31/&psig=AOvVaw1ytTGLP6Xolm1SQxy_n4vk&ust=1585748413934000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjh7bHrxOgCFQAAAAAdAAAAABAT


Kaszálj Pista, kalapálj, (kaszáló mozdulatok balra-jobbra) 
holnap délig meg se állj! Huss! (lecsapunk kezünkkel)

Zengő-bongó

Fecske, fecske,
Villás fecske, 
Ide fészkelj
Ereszünkbe.

Benedek Elek: Madárfiókák
Egy fészekben öt fióka
Összebújnak édesen.
Messze, messze szól a nóta:
„Mindjárt, mindjárt érkezem!”
Anyanóta, be szép nóta,
Szebb ennél már nem lehet.
Örvendez az öt fióka:
„Jer, jer!” – ez a felelet.
Jön már, jön már az anyóka,
Bogár, hernyó van elég.
Csicsereg az öt fióka:
„Ó de pompás egy ebéd.”

Csütörtök
Kézműves foglalkozás

Ehhez az aranyos fecskéhez csak festékre van szükség, és pár ügyes kézre.
 
A megszáradt festményt ki is lehet vágni, és dekorációnak, vagy reptetésre
is alkalmas.

Izgő-mozgó Megyek, megyek, mendegélek, kerek erdőn keresgélek: (körbe járunk) 
Vackort, vadrózsát, virágszagú szamócát, (lehajolva keresgélünk) 

https://www.google.hu/url?sa=i&url=http://keszin.hu/2018/08/29/szeptemberben-a-hiros-agoraba-is-becsengetnek-2/&psig=AOvVaw3j7LOium5m42Y2ijOMIjQ7&ust=1585747915857000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCpg9DpxOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://ar.pinterest.com/bettikuruczkiss/birds-project/&psig=AOvVaw1cJJi36tA9Idl4jpN759lT&ust=1586437740383000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDBxqTz2OgCFQAAAAAdAAAAABAS
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://jaszkarajeno.asp.lgov.hu/kezmuves-kor-jaszkarajenon&psig=AOvVaw2ebTFE62LRp36P5ctov0Zz&ust=1585747109000000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCSrMDmxOgCFQAAAAAdAAAAABAI
http://preschoolplanet.us/crow-craft/


nagykalapos gombát, de nem ám a bolondját (karkörzés a fej felett)!

Zengő-bongó  Móra Ferenc: Fecskehívogató
 
Villásfarkú fecskemadár,
jaj de régen várunk!
Kis ibolya, szép hóvirág,
kinyílott már nálunk!
Fátyolszárnyú kis méhecskék
zúgva-döngve szállnak.
Cifra lepkék, kék legyecskék 
ide-oda járnak.
Rózsa, rózsa, piros rózsa
nyitogatja kelyhét;
itt a tavasz, lessük, várjuk
a csicsergő fecskét.

Péntek
Mese, bábozás Kormos István: A fecske meg a szénaszál

https://www.youtube.com/watch?v=cAh7qtR75-0 

Izgő-mozgó Repülnek a madarak, (repülésnek utánzása 90 -en fokban előre behajlított 
kézzel)
csattog a szárnyuk, ( tapsolás magunk elött)
madarak voltunk, (szintén repülést utánozunk)
földre szálltunk, (eszállunk)
búza szemet kapirgáltunk. (lábainkkal kapirgálunk)

https://www.youtube.com/watch?v=cAh7qtR75-0
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://www.csili.hu/esemeny/szunidei-napkozi-7-12-eves-gyerekek-szamara/2019-10-31/&psig=AOvVaw1ytTGLP6Xolm1SQxy_n4vk&ust=1585748413934000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjh7bHrxOgCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.hu/url?sa=i&url=http://keszin.hu/2018/08/29/szeptemberben-a-hiros-agoraba-is-becsengetnek-2/&psig=AOvVaw3j7LOium5m42Y2ijOMIjQ7&ust=1585747915857000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCpg9DpxOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://hu.depositphotos.com/vector-images/fecske.html&psig=AOvVaw2w6ouqIdqRoyspV4Q-YY-8&ust=1586438371097000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC9odH12OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://hu.stockfresh.com/royalty-free-stock-photos/mesek%C3%B6nyv&psig=AOvVaw0KD8Cz2yyIg71qEv5wOKto&ust=1585747713110000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCl5OnoxOgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://www.csili.hu/esemeny/szunidei-napkozi-7-12-eves-gyerekek-szamara/2019-10-31/&psig=AOvVaw1ytTGLP6Xolm1SQxy_n4vk&ust=1585748413934000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjh7bHrxOgCFQAAAAAdAAAAABAT


Zengő-bongó Fecskevers

Fecske csicsereg,
mindent kifecseg. 
Azt is: jön a nyár, 
azt is: tovaszáll.

Kellemes időtöltést kívánunk!                                                                

                  Viol, Viki és Dóri

https://www.google.hu/url?sa=i&url=http://keszin.hu/2018/08/29/szeptemberben-a-hiros-agoraba-is-becsengetnek-2/&psig=AOvVaw3j7LOium5m42Y2ijOMIjQ7&ust=1585747915857000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCpg9DpxOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.hu/url?sa=i&url=http://mesemalom.hu/mese/muskatlimese-1&psig=AOvVaw2w6ouqIdqRoyspV4Q-YY-8&ust=1586438371097000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC9odH12OgCFQAAAAAdAAAAABAN

