
Kedves Szülők és gyerekek!   

A hét témája: Ültetés, a természet védelme, környezetünk tisztán
tartása

 

Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet - tartja a mondás. A Föld napja tiszteletére 

(ápr.22) mindenki ültesse el saját kis virágát. A virágültetés komoly munka. De ha játéknak 

fogjuk fel, mindjárt élvezetes tevékenységgé válik. Ha jobban belegondolunk, olyan, mintha 

homokoznánk. Lapátoljuk a földet egyik helyről a másikra. De még lapát sem kell mindig 

hozzá. Ott a két kezünk. Milyen jó a porhanyós földben turkálni! Ujjaink jó piszkosak lesznek, 

de a tapasztalat szerzés mindennél többet ér. Tudjuk, hogy munka közben vigyázunk 

egymásra, nem szórjuk a földet senki fejére, óvatosan bánunk a zsenge virágokkal, nehogy 

eltörjük szárukat. ( De azért a bokrok leveleit néha olyan jó letépkedni. No, nem sokat, csak 

egy - kettőt. Nincs is olyan gyerek, aki ne próbálta volna. Tudjátok, tapasztalat szerzés! ) A 

komolyabb szakmai munkát, például a növények elhelyezését a szülőkre bízzuk. Ők mindig 

szép munkát végeznek. Majd velük is törődni kell, ugyanúgy, mint velünk, hogy mindannyian 

szép nagyra nőhessünk. Beszélgessünk velük, miért is fontos a természet védelme, hogy 

tudunk vigyázni környezetünkre..

Ha munkánkkal végeztünk már mennünk kell, mert vár a játék, vár a motorozás.

https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://depositphotos.com/87224032/stock-illustration-gardeners-planting-tree-and-flower.html&psig=AOvVaw2XvEnCmxhchTdYGnx4voP2&ust=1587052804636000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPitjMzm6ugCFQAAAAAdAAAAABAU
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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 1. Ha van rá lehetőség ültessetek virágokat közösen.

2. Áztasatok be egy éjszakára babot vagy borsót és ezt ültessétek el. 
Legyen az Ő feledata az gondozás, öntözés.
Kisérjétek figyelmmel a növekedését. Ezek egy hét múltán kelnek ki 
általában.
3.Egy kis haszon növényt, a zsázsát ajánlom figyelmetekbe. Vetés után 
pár nap elteltével már látható a gyerekek számára is a növekedés.
Zsázsa felhasználás: tormához hasonló, kellemesen csípős íze van. Magas 
C-vitamin-tartalmú, frissen vajas kenyéren, salátákban fogyasztható. 

Bővíthetjük az ültetési folyamatot, hogy saját készítésű kis cserepet 
használni, ami még helyes kis dísze is lehet a konyhánk - vagy a gyermek 
szobájának ablakában. Amire szükség lesz egy kicsi pl. tejfölös pohár, 
papír, színező eszköz, olló, ragasztó, föld, zsázsa mag, víz és persze a kis 
ügyes kezek :-)

https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://www.dunaipoly.hu/hu/tudasanyag/feher-golya&psig=AOvVaw37ZfAM69oFLEs69NvNedFk&ust=1587052509193000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCa0bvl6ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.hu/url?sa=i&url=http://www.agoraszeged.hu/program/fold-napja-2018&psig=AOvVaw0zSccb0OO39LlYBP-Fzdqg&ust=1587052592120000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDW5efl6ugCFQAAAAAdAAAAABAD
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


Készítsetek a növénynek poharat!

https://pin.it/5Z1XzSu 

https://pin.it/3xlng27 

Izgő-mozgó Én kis kertet kerteltem,
Bazsarózsát ültettem,
Szél, szél fújdogálja,
Eső, eső veregeti,
Huss!

https://pin.it/5Z1XzSu
https://pin.it/3xlng27
http://littlemindsatwork.blogspot.com/2013/04/all-about-spring-and-freebie.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LittleMindsAtWork+(Little+Minds+at+work)&utm_content=Yahoo!+Mail
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1044098_391421234297845_1530944688_n.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=0MuQae5lPnI 
Kisebbekkel úgy lehet játszani, hogy fogjuk a gyerkőc kezét, és mindent 
azzal mutogatunk. Elsimítjuk a földet, beleültetjük a magot. Fújdogálásnál
a magasba emelt kezét hajlítjuk jobbra-balra, majd az eső esik le-fel 
lendített kézzel. A végén pedig tapsolunk a Huss-ra. Nagyobbak már 
maguktól is tudják mutogatni.
Másik megoldás, hogy a tenyerében játsszuk el a történetet: 
körbesimogatjuk, majd megbökdössük a tenyerét az ujjunkkal, a 
szélfújásnál ide-oda lengetjük a kezét, az esőnél pedig tapsolunk vele.
Vagy egyszerűen csak sétálni is lehet rá, és a huss-ra leguggolni.

Zengő-bongó

Tamkó Sirató Károly:Egy kis kertet
Egy kis kertet kerteltem,
benne vermet vermeltem,
répát, retket termeltem. 
Répa, retek megérett, 
piros héja , de fénylett,
ki megette - de szép lett.

Kedd
Izgő-mozgó Sétálunk, sétálunk,

erdőt-mezőt bejárunk,
dimbet-dombot megmászunk, (lassabban)
mikor aztán elfáradunk, (még lassabban)
egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs! (leguggolunk, vagy leülünk)

Zengő-bongó  Megfogtam egy magocskát, 
(összecsippentjük az egyik kezünk mutatóujját)

Fúrok neki lyukacskát, 
(másik kezünk mutatóujjával lyukat fúrunk magunk elé a földre)

beleteszem, 
(beletevés imitálása)

betemetem, 
(előbb az egyik aztán a másik kezünkkel betemető mozdulatot végzünk, a 
„lyuk” felett )

gereblyézem, 
(egyik kezünk ujjait behajlítva végezzük a gereblyéző mozdulatot)

megöntözöm. 
(öntöző mozdulatok)

https://www.youtube.com/watch?v=0MuQae5lPnI
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Megsüti a napocska. 
(két kezünkkel karikát rajzolunk a levegőbe)

Kibújik a magocska, 
(hüvelyujjunk kibújik az öklünkből felfelé)

nő a szára, nő virága,
(kinyújtjuk a többi ujjunkat, majd összezárjuk a tenyerünket és 
virágformára szétnyitjuk)

mikor a szél megfújja, 
(ráfújunk a képzeletbeli virágra)

elrepül a magocska. 
(ujjainkat mozgatjuk felfelé)

Szerda
Irka-firka Hazafelé tartanak a gólyák, készítsünk mi is gólyákat, illetve 

webkamerák segítségével meg is nézhetitek őket,
fészküket.
https://hu-hu.facebook.com/gkamerak/ 

https://hu-hu.facebook.com/gkamerak/
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
https://4.bp.blogspot.com/-hwxD9zmAx9I/Vwwk4XesqtI/AAAAAAAAUlk/T38SJB34940YKFZbX98u1FQ6CZnMMd_vQ/s1600/IMG_1976-20160411.JPG


Izgő-mozgó Hosszú lábú gólya bácsi, (helyben járás, magas térdemeléssel)
mit akar ma vacsorázni? (karok széttárása)
Békacomb brekeke,
ugye bizony jól esne? (a karok előrenyújtása)

Zengő-bongó Hosszú lábú gólya
Álldogál a tóba!
Csőre ki se látszik, 
Békát vacsorázik.

Gólya, gólya, kelepelő,
De magas a kéménytető!
Szeretem én a magasat,
Belátom a nádas tavat.
Délibábos nagy rónát,
Bólingató vadrózsát.

Csütörtök
Környezeti nevelés Beszélgessünk a hét elején elültetett magokról, növényekről. 

Beszélgessünk az ültetésről, arról, hogy milyen feltételek szükségesek 
ahhoz, hogy a növény megnőjön (csapadék, napsütés…). Arról, milyen 
fontos vigyázni rá, megóvni. Idézzük fel, milyen jó móka volt az ültetés. 
Azt,hogy a rendszeres öntözésnek milyen fontossága van. Minden nap 
kísérjük figyelemmel, és a tanult mondókákat is felidézhetjük közben.
Mondjuk el, hogy nem csak erre a növényre kell vigyáznunk, hanem a 
környezetünkben lévőkre is. Ne tegyünk kárt bennük.
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Izgő-mozgó Esik eső, fúj a szél (ujjak mozgatása)
Nyírfa ága összeér. (karok fej fölé emelése)
Újra össze, újra szét, (karok fej fölötti összeérintése, kitárása)
Rajta, rajta, most elég! (karok leengedése a combhoz)

Zengő-bongó

Gryllus Vilmos: Gólyahír
- Mi szél hozott, kis futár?
- Nem szél hozott, napsugár.
- Kedves gazdád ki lehet?
- Fűnevelő kikelet.
- S mi a jó hír, aranyom?
- Sárgulhat a kalapom.
- Jó a hír, jó a hír, Isten hozott Gólyahír!

https://www.youtube.com/watch?v=QBH5T2jxtVM&t=38s 

Gryllus Vilmos: Kémény tetején
Kémény tetején kelepel a gólya.
 Fészkét gallyakból, kis ágakból
hordja.
 Belseje néhány puha-pihe szalma, 
 gólyafiókák kicsi birodalma.

 De mikorra aztán vége van a
nyárnak,
 felnőnek a gólyák, csak az őszre
várnak.
 Messzire szállnak, napsütötte délnek,
 övék már az egész világ, mégis
visszatérnek.

https://www.youtube.com/watch?v=Sa3Jl_mx9Xg 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa3Jl_mx9Xg
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Péntek
Mese, bábozás  Bogyó és Babóca - Tavaszi mese

https://youtu.be/sZinDgqDbLQ 

Izgő-mozgó Gomba, gomba, gomba, (az öklök ütögetése)
nincsen semmi gondja. (a kezek forgatása)
Ha az eső esik rája (az ujjak mozgatása)
nagyra nő a karimája. (karkörzés a fej felett)
Az esőt csak neveti, (szájra mutogatás)
van kalapja, teheti. (fej ütögetése) 

Zengő-bongó Kipp-kopp mogyoró.
Tavaszt hív már a rigó.
Kipp-kopp kalapács.
Jókedvű már a kovács.
Kipp-kopp kert alatt.
Róka viszi a ludat.

Szép hetet és kellemes időtöltést kívánunk!                                                    

                  Viol, Viki és Dóri

https://youtu.be/sZinDgqDbLQ
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://appadvice.com/app/tavaszi-mese-bogy-c3-b3-c3-a9s-bab-c3-b3ca/1180940597&psig=AOvVaw0BCyX7kqK7RG9R2Y19f0wG&ust=1587053656166000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICmmODp6ugCFQAAAAAdAAAAABAD
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=https://www.pinterest.dk/pin/496873771382761053/&psig=AOvVaw0X6MY5AYbvF-0cyJp1nO8n&ust=1587053750107000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiEp4vq6ugCFQAAAAAdAAAAABAQ
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

