Kedves Napocskások!

Közeledik Április 22.-e a FÖLD NAPJA. Ez számunkra mindig egy nagyon érdekes, hasznos
téma, melyet sokféle szemszögből lehet megközelíteni. Biztosan emlékeztek még arra, amikor
nemrégiben az Űrutazás témánkban már foglalkoztunk a Föld nevű bolygónkkal. Sokféle
érdekes dolgot megtudtunk a mi bolygónkról, így most arra gondoltunk, hogy kicsit
közelebbről vennénk szemügyre a Földet. Reméljük tetszeni fog nektek ez a téma.
Célunk : A minket körülölelő természet, a környezet szeretetére és védelmére való nevelés.
Közvetlen tapasztalatszerzés játékosan. A tavasszal éledő természet változásainak
megismerése. A környezettudatos szemlélet kialakítása.

Tevékenységek:
Játék: kertészkedés, talicskázás, homokozás-sarazás. A gyerekek szeretik a földet túrni
kézzel, ásóval, bottal...akármivel ami a kezükbe kerül. Hagyjátok őket, adjatok nekik kis vizet
is, hagy sarazzanak. :) Ha otthon van homokozójuk, akkor túrják-fúrják a homokot, élvezzék
az alkotás-rombolás örömét.
Párkereső játékok tabletre: (rossz idő esetén)
https://wordwall.net/hu/resource/1489843/f%c3%b6ld-napja
https://wordwall.net/hu/resource/1506238/titkos-kert-f%c3%b6ld-napja

Játék közben fejlődik: kézügyesség, fantázia, finommotorikus készség, taktilis észlelés,
emlékezet, figyelem

Külső világ tevékeny megismerése:
Egyre melegebben süt a nap, gyönyörűen éled a természet. Ha szétnéztek a kertetekben vagy
kinéztek az erkélyetekről, biztosan látjátok, milyen szépen éled körülöttünk a természet. A
fákon, bokrokon már kezdenek kipattanni az első rügyek, bimbók. Lassan virágba borulnak a
fák, egyre több virág nyílik majd. Beszélgessetek arról, mi szükséges ahhoz, hogy a
magokból növény legyen. (napfény, víz, megfelelő hőmérséklet, talaj). Mire jók a növények?
Kísérletezhettek is, hogy milyen közegben fejlődik a leggyorsabban egy magból előbújó
csíra. Mi szükséges a fejlődésükhöz?
Első feladatotok lenne a talajminták vétele. Fogjatok kislapátot, vödröt vagy margarinos
dobozokat, tejfölös poharakat és egy rövid séta alkalmával, vagy a kertből gyűjtsetek
homokot, kavicsot és földet. Ha van otthon nagyítótok (mi sokszor használjuk a csoportban) ,
megfigyelhetitek vele a talaj összetételét, a kavicsok felületét. Tegyetek 3-4 magot a
különböző, más-más töltetű poharakba.
A kísérlet során több szempontból is megfigyelhetitek az apró csírákat:
 Milyen töltetű pohárban kezdett el leggyorsabban kicsírázni a mag? Homokban,
kavicsok között vagy a földben tud erősebben megkapaszkodni majd a gyökere?
 Megfigyelhetitek hogyan fejlődnek a növények, ha le vannak takarva és nem kapnak
elegendő fényt, illetve hogyan növögetnek ha elég napfény éri őket.
 Mi történik velük ha kevés folyadékot kapnak?
Erkélyen a balkonládákban vagy a kertetekben is lehet kertészkedni egy jót a gyerekekkel.
Ültessetek magokat, később segítsenek a palántázásban, a növények gondozásában.
Ha nincs rá lehetőségetek, tekintsétek meg ezt a rövid videót:
https://www.youtube.com/watch?v=pBEpjppXEl4

Csíráztatás, hajtatás: Gyors és látványos eredményt értek el, ha babot, zsázsát csíráztattok.
Próbálhattok csíráztatni brokkolit, retket is, amit a reggelihez fel tudtok használni, kóstolgatni.

Közben fejlődik: szókincsük, gondolkodásuk, általános ismereteik, vizuális emlékezet,
tapintásos észlelés,

Matematikai tartalom:
Hamupipőke játék: Otthon fellelhető magok szétválogatása. Lehet válogatni lencsét, babot,
kukoricát, sárgaborsót. Ki tud többet szétválogatni időre? Mennyivel lett neked többkevesebb? Pótold úgy, hogy ugyanannyi legyen mindegyikből.
Sorminta kirakása papírra a magvakból. 2 bab, 1 lencse...folytasd a sort.
A kísérletek során is folyamatosan tudtok méréseket, becsléseket végezni. Melyik növény
mennyit nőtt, melyik a legkisebb-legmagasabb.
Gondoltam egy számra: Ez a szám pl: 5-nél több, 7-nél kevesebb. Tegyél ki annyi babot a
tányérra, amelyik számra gondolok.
Játék közben fejlődik: figyelem, memória, számfogalom, szerialitás, műveletvégzés
eszközzel, gondolkodás,

Rajzolás- mintázás- kézimunka:
Elkészíthettek közösen pár ritmushangszert, amivel később jókat tudtok játszani. Kiürült
pezsgőtablettás tubusba, 0.5 literes Pet palackba vagy kiürült kinder tojásba töltsetek
rizst, vagy apró magot (lencse, sárgaborsó, pattogatni való kukoricaszem). Jó erősen
zárjátok le őket, hogy ne tudják kibontani a gyerekek és már kezdődhet is velük a móka.
Készülhet kép a magok felhasználásával vagy homokszórással is. Mindkettőhöz jó erős
ragasztó szükséges, hogy sikerélményük is legyen.
Készülhetnek alkotások a mesénkhez is, melynek címe: Az égig érő paszuly.
Kisebbek levéllenyomatokkal, felületfestéssel is alkothatnak. A nagyobbak már készíthetnek
akár ilyen összetett alkotásokat is. ( festés, rajzolás-vágás-ragasztás, fonás)

Megjeleníthetik a mese egyik izgalmas szereplőjét, a sárkányt. :)

Ez is nagyon jó ötlet sárkányra: https://hu.pinterest.com/pin/552324341799165701/
Meseillusztráció: Rajzolják le a gyermekek, a nekik legjobban tetsző részt a meséből,
szabadon választott technikával: színes ceruza, filctoll, zsírkréta… lehet vegyes technikát
használniuk.
Közben fejlődik: finommotorika, képzelőerő, kitartás, figyelem, emlékezet, koncentráció,
szem-kéz koordináció

Mese-vers:
Megfogtam egy magocskát, ( guggolunk, összecsippentjük az egyik kezünk mutatóujját )
Fúrok neki lyukacskát, ( mutatóujjal lyukat fúrunk magunk elé a földre, beletevés imitálása )
beleteszem,betemetem, ( mindkét kezünkkel betemető mozdulatot végzünk, a „ lyuk” felett )
gereblyézem,öntözgetem. ( gereblyéző és öntöző utánzó mozdulatok)
Megsüti a napocska, ( kezünkkel karikát rajzolunk a levegőbe )
kibújik a magocska. ( hüvelyujjunk kibújik az öklünkből felfelé )
Nő a szára, nő virága. ( guggolásból lassan felállunk, tenyerünkkel virágkelyhet formázunk)
Jön a szellő, megfújja, ( ráfújunk a képzeletbeli virágra )
elrepül a magocska. ( ujjainkat mozgatjuk felfelé és körbefordulunk. )

Nemes Nagy Ágnes: Futóbab

Galambos Bernadett: Alvó magok
Életem egy röpke nyár,

Láttatok-e futóbabot,

télen a rét énrám vár.

piros babot, fehér babot,

Babusgatja kis magom,

mit Bors néni felfuttatott?

takar hűs hó, alhatom.

Babot futtat karóra,

Tavaszi nap csal elő,

karján van egy kar-óra,

becézget fény, friss eső.

azon méri hány perc alatt

Életem egy röpke nyár,

fut a bab a karóra.

apró magom tavaszt vár.

Piros bab, fehér bab,

S jövőre, ha megérem,

de legszebb a futóbab.

újra nyílok a réten.

Az égig érő paszuly
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony, annak egy fia, meg egy
tehénkéje. Egyszer egy napon úgy kifogyott az éléskamrájuk, hogy nem akadt egyetlen betevő
falatkájuk sem.
Mondja az anya a fiának:
- Eredj, és hajtsd el a tehénkét a vásárra! Arra vigyázz csak: jó árat kérj érte, nehogy kárunk
legyen benne!
El is hajtotta a fiú a tehénkét, el is adta egy öregembernek egy szem paszulyért, no meg egy
szép faragott furulyáért. Ahogy a vásárt megkötötték, azt mondja az öregember:
- Mindkettőre vigyázz ám, mert mind a kettő többet ér, mint amennyit mutat!
Hát amint megy haza a legény nagy vígan, beléfúj a furulyába. Nosza, táncra is kerekedik
jókedvében, aki csak hallja.
A fiú azt gondolja:
“Vidám szerszám ez, s talán a paszuly még ennél is többet ér.”
Hazaér a fiú, mutatja az anyjának, miket is kapott a tehénkéért. Hej, a szegény asszony
keserves sírásra fakadt. Hiába mondta a fiú, mit hallott az öregembertől, az anyja csak tovább
sírdogált. Elültette erre a fiú az egy szem paszulyt, hogy lássák, mi lesz belőle.
Hát az, alig került a földbe, nyomban növekedni kezdett, s nőttön nőtt, egészen az égig.
Mondja a fiú az anyjának:
- No látja, édesanyám, mennyit ér a paszuly. Megyek is, felmászom a legtetejére.

Hiába is kérlelte az anyja, hogy maradjon, ő bizony elindult. Addig ment, mendegélt fölfelé a
furulyájával, amíg el nem érte az égboltot. Ahogy felért, talált rajta egy kis nyílást. Azt
gondolta akkor:
„A paszuly tetejét elértem már, most azt szeretném tudni, mi van odabent.”
Amint összeszedi a bátorságát, és belép, nem messze onnan kis házikót lát. Gondolja
magában:
„Most már úgyis este van. Szállást kérek, s reggel hazatérek.”
Ahogy betér a házba, talál egy asszonyt, aki így fogadja:
- Hol jársz itt, te legény, ahol az én gazdám, a hétfejű sárkány lakik? Ha meglát téged azon
nyomban felfal!
Megszeppent a fiú, s könyörgött az asszonynak: bújtassa el, mert ő bizony nem kíván a
sárkány szeme elé kerülni.
Elbújtatta hát az asszony a dagasztóteknő alá, és közben elmondta, ki ő és miféle. Azt, hogy
ez a ház valamikor az övé volt, ám egy napon rátört a sárkány, elfoglalta a házat, őt magát
pedig szolgálójává tette.
Alig bújt el a fiú, alig ért az asszony a panasza végére, üti az óra a tizenkettőt. Abban a
minutumban nagy dörömbölés, zúgás támad. Jön haza a hétfejű sárkány, hóna alatt egy fekete
tyúkkal. A tyúkot a földre teszi, s azt mondja:
- Tojj egyet!
A tyúk rögtön tojt egy aranytojást, majd mindig újat, valahányszor újra rákiáltott. Hanem a
sárkány közben nagyon megéhezett. Azt mondta hát:
- Vacsorát ide, asszony!
Ad az asszony vacsorát, ám alig kezd enni a sárkány, azt kérdi:
- Miféle idegen szag van ebben a házban?
Az asszony így felelt neki:
- Csak nyugodjék, lelkem, vacsorázzon! Nincs itt semmiféle idegen.
Ám a sárkány hajthatatlan maradt:
- Dehogy nincs. Add elő rögtön, mert különben téged is széjjeltéplek!
Az asszony hiába csitította, nyugtatta a sárkányt, az addig járt-kelt, míg meg nem találta a fiút
a dagasztóteknő alatt. Azon nyomban fel is akarta falni, de a fiúnak abban a nagy
veszedelemben egyszeriben megjött a bátorsága, s azt mondta:
- Jó, jó, de ilyen vacsorához muzsika is dukál.
Azzal elővette a furulyáját, és muzsikálni kezdett. Nosza, nyomban táncra kerekedett a
sárkány. Eleinte tetszett neki a nagy vigasság. Mondta is:
- Addig élhetsz, amíg engem is meg nem tanítasz muzsikálni. Utána egy percig sem.
Ez kellett csak a fiúnak. Fújta, fújta tovább a furulyát. Ahogy fújta, egyre inkább elfáradt a
sárkány. Az ám, de hiába kiabálta a legénynek, hogy haja már abba, elege van a táncból, az
bizony tovább fújta. Egészen addig, amíg a sárkány ki nem lehelte a lelkét. No, akkor
abbahagyta. .
Hálálkodott az asszony, hogy megszabadította a sárkánytól, aztán azt mondta még neki:
- Ha vissza akarsz térni a földre, vidd magaddal ezt a fekete tyúkot, de a paszulyt vágd ám ki,
nehogy más ide tudjon jönni!
Fogta a fiú a furulyát, a tyúkot, s gyorsan leereszkedett a szál paszulyon. Ahogy leért, vette a
szekercéjét, s kivágta vele a szál paszulyt. Akkor bement az anyjához, aki nagyon búsult
miatta, hogy hova lett.
- Ne búsuljon, anyám, lesz ezután mit együnk, lesz pénzünk is elég!
Azzal letette a földre a fekete tyúkot, megsimogatta, és azt mondta:
- Tojj egyet, tyúkocskám!
Hát a kis tyúk rögtön tojt egy aranytojást, aztán megint egyet, megint egyet, valahányszor a

fiú megsimogatta. Csináltak is szép házat a sok aranytojás árából. Vettek sok szép jószágot,
de még egy kis rétet is, ahol a fiú naphosszat kaszálgatott és muzsikálgatott.
Közben fejlődik: szókincs, emlékezet, memória, figyelem, képzelőerő,

Ének-zene:
Ritmushangszerekkel való játék:
 Kisebb flakonok megtöltve, (bab, kukorica, lencse, mák, rizs) mondókára, vagy jól
ismert dalra egyenletesen rázni.
 Hallgassátok meg közösen, milyen más a hangzása a különböző töltetű flakonoknak.
(bab, rizs,mák) Csukd be a szemed. Találd ki hallás alapján, melyik flakont ráztam
meg. A nagyobbaknak: Milyen sorrendben ráztam meg a flakonokat? Mutasd meg te
is.
Dalok:
Én kis kertet kerteltem : https://www.youtube.com/watch?v=lkrgKmftKdw
Bújj, bújj zöld ág : https://www.youtube.com/watch?v=CrqT1MANEQI
Csicseri borsó, bab, lencse: https://www.youtube.com/watch?v=TymPcTFXlz0
Zenehallgatásnak szeretném ajánlani nektek Chopint. Garantáltan jót tesz a léleknek, mert
gyönyörű.
https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs
Közben fejlődik: figyelem, emlékezet, ritmusérzék, hallás, auditív érzékelés, koncentráció

Mozgás:
Dramatikus játékok. Eljátsszuk hogy sétálunk az erdőben, réten, hegyoldalban. Mit csinálsz
ha hirtelen elered az eső? Hogyan mozgunk, ha hegynek felfelé vagy dombon lefelé
megyünk? Ugord át az árkot-szakadékot, szökkenj át a folyó túlpartjára. Bújj be a barlangba.

Egyre többet süt a nap. Egy kis zenés torna mindig felvidít minket. Ezt is ismerik a gyerekek.
Tavaly sokszor tornáztunk rá.
https://www.youtube.com/watch?v=DWAHGTBhbl8
Tornázz a plüssöddel! Sok videó van fent. Válogassatok kedvedre. :)
https://www.youtube.com/watch?v=LC-CycAXfLA
Jó időben arra buzdítalak benneteket, hogy próbáljatok minél többet friss levegőn lenni.
(amennyiben megtehetitek)
Kertben lehet fára mászni, homokozni, bicózni, labdázni, trambulinozni, rollerezni. A fűben
talicskázhattok velük, bújhatnak alagútban, kerülhetnek akadályokat számtalan módon
( pókjárás, rákjárás, sánta róka, medvejárás, páros lábon szökdécselve, egy lábon, hátrafelé
haladva, oldalazva, indián szökelléssel, stb...) Rúghatnak-dobhatnak célba, gyakorolhatják a
labda pattogtatást, feldobást-elkapást, alsó dobást, felső dobást.
Játék közben fejlődik: erőnlét, kitartás, gyorsaság, szem-kéz koordináció, szem-láb
koordináció, nagymozgás, mozgáskoordináció, ügyesség

