Csíkosak és pöttyösek 2.

Kedves Napocskások!
Ezen a héten a katicákkal kapcsolatos ötleteket osztanánk meg veletek a tevékenységekhez
kapcsolva.
Célunk: Továbbra is a pozitív viszony kialakítása, ismeretszerzés, érdeklődés felkeltése a
"csíkos-pöttyös" rovarok iránt. Ismerjék meg miért hasznosak. Természetszeretetre és
védelemre nevelés.
Gyűjtünk: katicákról szóló könyveket, képeket, zenéket, dalokat. Kereshettek pöttyös
ruhadarabokat, esetleg piros, sárga és fekete színűeket is. Mindent, ami a katicabogarakról
eszetekbe jut. 

Játék
A legfinomabb katicás rágcsa
A katicabogarak elkészítéséhez a következőkre lesz szükséged:



néhány cseresznyeparadicsom – ez
lesz a katicabogár teste



fekete olívabogyók – ez lesz a fej



szezámmag vagy borsszem – a
szárnyak fekete pettyeihez



petrezselyemszár – a csápokhoz



krémsajt a szemekhez

Elkészítése:
Vágd ketté a paradicsomot, majd fogpiszkáló segítségével illeszd össze őket úgy, mintha kissé
kitárt szárnyak lennének. Pöttyözd be őket szezámmagok vagy borsszemek segítségével,
illetve fogpiszkáló segítségével illeszd a fejet (vagyis a mag nélküli olívabogyót) a
paradicsomhoz. Vágj le a petrezselyemből rövidebb részeket, majd kettőt helyezz bele az
olívabogyóba – ezek lesznek a csápok. Végül krémsajt segítségével csinálj szemeket. Már
kész is van a szép katicabogarad, amivel bármilyen ételt díszíthetsz.

-

Készítsetek otthont a katicáknak!
A katicabogarak leginkább lombhullató fák levelei, valamint a bokrok levelei között
élnek. (Gyűjtsetek, vagy akár alkossatok leveleket, melyekből megtudjátok alkotni a
lakhelyüket. )

-

Gyűjtsetek pöttyös dolgokat! Mi az, ami még pöttyös a katicabogáron kívül?

Párkereső játék tableten: https://wordwall.net/hu/resource/1661135/tal%c3%a1ld-meg-katicap%c3%a1rj%c3%a1t

Közben fejlődik: kreativitás, képzelet, gondolkodás, kézügyesség, fantázia.

Külső világ tevékeny megismerése
-

Mit tudtok a katicabogarakról? Gyűjtsétek össze az eddigi ismereteiteket.

-

Hogyan születnek meg a katicabogarak?
Először petéket raknak, majd azokból kelnek ki a lárvák. Ezekből a lárvákból pedig
körülbelül két hét elteltével fejlődnek ki teljesen a katicabogarak.

-

Hol találkozhatunk katicabogarakkal? Hol van az élőhelyük?
Szinte bárhol találkozhatunk velük. Erdőben, mezőn, az utcán, a kertben, de sokszor
még hozzánk is berepül a házba/lakásba. Élőhelyük a fák lombjaiban, és a bokrok
levelei között találhatóak.

-

Milyen fajtái vannak a katicabogaraknak?
Sorban: harlekin, 22 pettyes, tízcseppes füsskata, 2 pettyes katica, fekete katica, 7
pettyes katica, mocsári katica

-

A leggyakrabban látott katicafaj a 7 pettyes katica. Nézzük csak meg, milyen a
testfelosztása:

-

Mivel táplálkoznak?
Előszeretettel fogyasztanak levéltetveket, de a gyümölcs legyek, atkák és más növényi
kártevőket is nagyon szeretik.

Érdekességek:
-

A katicabogár 5 000 levéltetvet is elfogyaszthat életében.

-

A katicabogár egészen pontosan tudja milyen idő lesz néhány hónap múlva.A kis
pettyesek már kora ősszel tudják milyen tél várható. Ha a földbe ássák, elvermelik
magukat, akkor igen kemény és hosszú lesz a tél. Ha csak a házak gerendái alá
vackolnak be, akkor bizony enyhe évszakra és korai tavaszra számíthatunk.

-

A katicabogár foltjai és élénk színei figyelmeztetik a potenciális ragadozókat, hogy
eddig és ne tovább, mert minden idők legrosszabb étkezése vár a fent említett
ragadozóra. Olyan íz és szaganyagokat termelt ki az evolúció a különböző fajoknál,
amelyek garantáltan bevésődnek egy életre a kíváncsiskodó vagy éppen éhes rovarevő
emlékezetébe.

-

Katicabogár repülése, lassított felvételen:

https://www.youtube.com/watch?v=87iV4ISAY5U
Közben fejlődik: szókincsük, általános ismereteik, gondolkodásuk, figyelmük

Matematikai tartalom
-

Gyúrjatok színes papírból golyókat, amik a katicabogarakat jelképezik.
Sárgát, pirosat, feketét, barnát.
Számoljátok meg melyikből mennyit sikeredett készítenetek, majd csoportosítsátok is
őket. Melyik színből lett a legtöbb, legkevesebb, van-e olyan, amiből egyforma
mennyiségű van?

-

A már elkészített papírgolyókból sorozatokat is tudtok készíteni.
Piros- sárga- fekete- barna-piros…. Melyik szín lesz a következő? Miért?
Piros- piros- sárga- sárga- piros-piros….. Melyik szín lesz a következő? Miért?
A gyerekek is készíthetnek akár nektek sorozatokat, amiket ők találnak ki!

-

Milyen alakúak a katicabogár pöttyei? Bizony kör alakúak. Keressetek otthon
bármilyen olyan tárgyat, ami kör alakú. Miket találtatok? Hány darabot? Tudjátok őket
csoportosítani?

-

Tegyél annyi fekete pöttyöt a katicabogár szárnyára, ahányat forgattál (dobtál).

-

Találd meg a párját!
Kisebbeknek:

Nagyobbaknak:

Iskolába készülőinknek:

Közben fejlődik: megfigyelőképességük, számolás, sorba rendezés, gondolkodás

Mese-verselés
Devecsery László: Katica
-Kis katica, merre jársz,
égen-földön merre szállsz?
Merre viszed hét pettyedet?
Hadd repüljek távol veled!
-Ég, föld között repít szárnyam,
virágok kelyhe az ágyam.
Szárny nélkül te hogy’ repülnél?
Hét petty nélkül is örülnél?
-Kis katica, repülj messze:
szép, távoli, új egekre!
Szárny nélkül én nem követlek,
hét petty nélkül nem vezetlek.
-Kis katica! Merre jársz?
Égen-földön merre szállsz.

Nagy Bandó András – Bogárdi Alíz: Pöttyös katica
Hét a pöttye Katicának,
légy türelmes, ide szállhat,
ujjad hegyén megpihenhet,
szárnyat bontva röppen egyet.
Hét a pöttye, számolsz, nézed,
egyet, kettőt, hármat, négyet,
megtalálod mind a hetet,
s önmagadtól kérdezgeted:
hátát vajon ki festhette?
Ki volt, aki teremtette?
Ki tervezte, ki rajzolta?
Ki volt, aki kiszámolta?
És amire eljutsz hétig,
nézed ahogy száll az égig.
Énekkel kísérve:
https://www.youtube.com/watch?v=eTvPYvc8fp0

Tóth Anna: Katica
Kicsi vagyok, mégse félek,
Tarka mezőn éldegélek.
Hátam piros, mint az alma,
Hét kis pöttyöt láthatsz rajta.
Hívhatsz engem Katicának.
Fürgén szálló kisbogárnak.
S hogyha pihenek az ágon,
Vagy egy apró vadvirágon,
Óvatosan felemelhetsz,
Csengő hangon énekelhetsz,
Ujjacskádra felsétálok,
Aztán gyorsan tovaszállok.

Mesék:
Boldog Daniella: A katicabogár pöttyei (mese)
A hiú katicabogár egy esőcseppben nézegette magát, amely egy szép hosszú fűszálon függött
a reggeli zivatar óta.
– Ma is igazán csinos vagyok – gondolta. – Olyan piros a hátam, mint a roppanós cseresznye
a nyári lombkoronában, s a fekete pöttyeim, akárcsak a pipacs fekete porzói. Azt hiszem,
nincs is nálam szebb bogár a diófán innen és túl.

Gőgösen nézett a fehér káposztalepkére, aki épp akkor szállt le a közelében sárgálló
pitypangra.
– Micsoda közönséges öltözet! – Mondta ki félhangosan, hogy a lepke biztosan meghallja.
A hétpettyes katicabogarat annyira elfoglalta a gúnyolódás, hogy észre sem vette a felé
közeledő nagy fekete hőscincért. A cincér óriási volt a katicához képest, és ilyen közelről még
sosem látták egymást. Ahogy megrezgette hosszú csápjait, a kis katicabogár ijedtében a
pitypang levele alá szaladt, és még azt sem vette észre, hogy a nagy rémülettől mind a hét
pöttye lepotyogott a hátáról. Ha nem lett volna ilyen hiú, és nemcsak magát nézegette volna
álló nap, talán tudta volna, hogy a nagy fekete hőscincértől nincs félnivalója, a diófa
bogárnemzetségének legkedvesebb és legbölcsebb lakója ő. A katicabogár egész délután a
pitypang levele alatt remegett félelmében, csak akkor mert előbújni, amikor a hőscincér
átballagott egy napsütötte, csillogó lapos kavics tetejére.
A hiú katicabogárnak egészen másnap hajnalig kellett várnia, hogy egy tiszta harmatcseppben
újra megnézhesse magát. Gőgös mosolya azonnal eltűnt arcáról, amint meglátta tükörképét.
– Jaj, nekem – gondolta. – Hova lettek a pöttyeim, a hét gyönyörű pöttyöm?
Akárhogy nézegette magát, csak egy közönséges piros bogarat látott. Bogártársai elmásztak és
elrepültek mellette. Akadt, aki meg sem ismerte, és olyan is, akinek így már nem volt kedve
barátozni vele. A piros katicabogár már nem gondolta azt, hogy olyan a színe, mint a
roppanós cseresznyének, inkább, hogy olyan egyszerű és közönséges lett, mint a fehér
káposztalepke. Naphosszat szomorkodott egy kövirózsa árnyékában, szégyellte magát, és
mindennél jobban szerette volna visszakapni a hét szép pöttyét, hogy olyan lehessen, mint
rég. Arra repült a fehér káposztalepke, aki a méhecskétől hallotta, mi történt. A méhecskének
a bodobács, a bodobácsnak pedig a hangya mesélte el a hétpettyes katicabogár történetét. A
káposztalepke nem szerette a könnyeket, maga is végtelenül bánatos lett, ha másokat
szomorkodni látott. A kis piros katica mellé szállt, aki erre szégyenlősen fordult el tőle. A
katicabogár legnagyobb csodálatára azt mondta:
– Neked adok a négy pöttyöm közül kettőt.
A katica meglepődve, és a régi gőggel a hangjában így szólt:
– Ugyan, neked nincsenek is pöttyeid, csak egy egyszerű fehér ruhád.
Erre a pille barátságosan kacsintott, és széttárta a szárnyait. A katica lélegzete elállt, soha nem
vette eddig észre, hogy a fehér lepke szárnyán két-két csodaszép fekete pötty rejtőzik. Ahogy
a pille megrezgette a szárnyait, két pötty hirtelenjében lepördült róla, és a katica piros hátára
szökkent. Egyik az egyik szárnyára, másik a másik szárnyára. A katicabogár elpirult,
megköszönte a káposztalepke ajándékát, és attól fogva jó barátok lettek. A kétpettyes
katicabogár pedig korábban soha nem volt annyira büszke a hátán hordott pöttyökre, mint arra
a kettőre, amelyet a káposztalepkétől kapott ajándékba.

Rumy Ágnes: A tizenegy pettyes katicabogár
Itt meghallgatható a mese: https://www.youtube.com/watch?
v=jIIZ0ZyAdIY&feature=emb_title

-

Bogyó és Babóca: A sárga katica

Itt meghallgatható a mese:
https://www.youtube.com/watch?v=RJnK7sST8bw&t=17s
Találós kérdés:
Nagyon hasznos kis bogár, mindig látod merre jár. Háta pöttyös, mint a labda. Finoman tartsd
a markodba. Dallak engedd, hadd repüljön, életének hadd örüljön! Mire gondolok?
Közben fejlődik: memória, beszédkedv, szókincs, hallási emlékezet

Rajzolás – mintázás – kézimunka

Készíthettek só-liszt gyurmát, és máris kezdődhet a katicabogarak elkészítése.
Használhattok hozzá akár muffin formát, és a különböző méretek, pöttyök
kiszaggatásához bármit. (kis pohár, toll kupakja stb.)

Nézzetek körül otthon, hátha találtok fekete és piros lapot.

-

de akár különböző színű katicabogarakat is készíthettek. Íme egy ötlet:

-

ha

nincs

kedvetek

ragasztani,

festhettek is! Ez csak egy ötlet, bármilyen alapanyaggal megvalósíthatjátok!

akár

Hozzá kapcsolódó játékötlet nagyobbaknak:

Ha van kedvetek, könnyedén el tudjátok
készíteni a gyerekek egyik kedvenc játékát, ami
az óvodában is megtalálható.

Szükséges eszközök:papírlapok, dobókocka, színes ceruza
Elkészítése: Vágjátok fel a lapot, 24 egyforma téglalapra. A téglalapok (ezek lesznek a
kártyák) egyik oldalára rajzoljatok 4x1 pöttyöt, 4x2 pöttyöt, 4x3 pöttyöt, 4x4 pöttyöt, 4x5
pöttyöt, 4x6 pöttyöt, úgy ahogy a dobókockán vannak ezek. A kártyák másik oldalára
különböző mennyiségű katicabogarakat rajzoljatok (0-1-2-3 db-ot). Kész is van a játék.
Játékleírás:
Helyezzétek le az asztalra a kártyákat úgy lefordítva, hogy a pöttyöket lássátok, ne a
katicákat. Az egyik játékos dobjon egyet a dobókockával, majd ahányat dobott, pl 5-öt, akkor
5 pöttyös kártyát húzhat. A játék folyamatosan megy így. Ha valaki 2-t dob, de már nincs 2
pöttyös kártya, akkor nem húzhat kártyát. Ha elfogytak a kártyák, fordítsátok meg azokat és
számoljátok meg ki hány katicabogarat gyűjtött össze. Az nyert, akinek több van. Jó mókát
hozzá! 

Közben fejlődik:finommotorika, szem-kéz koordináció, ügyesség, kreativitás, kitartás,
türelem

Ének-zene



Mit mos, mit mos, Levél Katicája?... (https://www.youtube.com/watch?
v=4ovtMnyHuVM)



Katalinka szállj el!… (https://www.youtube.com/watch?v=z8_hgvNJdAE)



Gryllus Vilmos: Maszkabál – Katicabogár (https://www.youtube.com/watch?
v=RDi9BjU8mK0



Elindult a pettyes katicabogárka: https://www.youtube.com/watch?v=NNaLJdprPto

Táncoljatok rá egy jót! : https://www.youtube.com/watch?v=tcsSkRUv22o

Közben fejlődik: figyelem, hallás, memória, hallási emlékezet, éneklési készség

Mozgás:


Udvari játék: fogócska (készíthettek akár fejdíszeket is hozzá)
Katicabogár próbál elmenekülni a rovarevők elől.



Egy kis katica áll a kör közepén. A körbe elhelyezünk egymástól egyenlő
távolságra egy bokrot, fát, virágot, patakot jelképező tárgyat.
A kis bogár feladata, hogy oda szálljon (a kör közepéből indulva), amit mondanak
neki.



Alvó bogár játék. Álljon meg a gyermek valahol. 3 különböző bogarat mondunk
neki (pl. katica, bodobács, hangya) és ha azt hallja, hogy katica, akkor kell
leguggolnia. A bogarak nevét lehet egyre gyorsabb tempóval mondani, hogy a
gyermek reagálásának ideje egyre kevesebb legyen.

Közben fejlődik: állóképessége, reakcióideje, figyelme, ügyessége, mozgáskoordináció, téri
tájékozottság

Reméljük ebben a heti projektben is találtok kedvetekre valót, és meg is mutatjátok nekünk a
megvalósításokat! 
Jó szórakozást kívánunk!

