Szándékterv a „Szeret engem a világ…” témához
„Szeret engem a világ.
Tudja: én is szeretem.”
1.
Pitypang, csiga

Időpontja: 2020. május 04 - 10.
Célja:

Ismerkedés

a

közvetlen

környezetünkben,

ebben

az

évszakban

megfigyelhető apró élőlényekkel. Ezek megismerése, megszerettetése során
természetet szerető és védő gyermekek nevelése, környezettudatos magatartás
kialakítása. A tavasz örömeinek megélése.
Gyűjtés: pitypang, csiga, ezek játék változata, növény és állathatározó könyvek,
mesék, versek, amelyeknek a csiga és a pitypang a szereplője, nagyító, váza,
csigagyűjtő doboz, stb.

Tevékenységek:

JÁTÉK:
Csigakutató tudós vagyok…
Természetfotós vagyok, csigáka, pitypangokat fényképezek…
Csiga-futóversenyt rendezek…
Főzőcske pitypangból…
Csigavonalas ugróiskola
Csigacsaládos játék
Fejlesztés: kreativitás, gondolkodás, tervezési képességek, szókincs, verbális
kifejező készség
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KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE:
Környezeti tartalom:
Megfigyelés:
Séta, kirándulás közben, vagy a kertben a pitypang és a csiga megfigyelése,
gyűjtése.
Beszélgetés:
1. Ismerkedés a pitypanggal: színe, formája, mérete, illata, levelének formája,
mintázata, bóbitájának két állapota (a sárga virág és az érett magvakat
tartalmazó pelyhes bóbita), lelőhelye.
https://www.youtube.com/watch?v=ELEqQIupbBE
https://www.youtube.com/watch?v=kOABCH51KnQ

Mire jó a pitypang? Virágzás előtti fiatal leveleiből salátát vagy főzeléket készítenek.
Gyökerét nyersen vagy vajon párolva, avagy gyors szárítással (kb. 55 °C-on szárítva) és
durvára őrölve kávépótlóként használták. Levelével és gyökerével több száz éve kezelik
a máj, epehólyag, vese megbetegedéseit és az ízületi problémákat.
A belőle készített tea vízhajtó hatású és a tavaszi méregtelenítő kúrák fontos alkotóeleme.
Hatásos a bőrproblémák és a cellulitisz ellen, csökkenti a vér koleszterinszintjét,
étvágyfokozó, epehajtó, hashajtó.
A friss virágokból szirupot is készítenek, melyet "pitypangméz"-nek is hívnak.

Hogyan nevezzük másként a pitypangot? Sokféle elnevezése létezik. Vörös Éva művében
az alábbiakat találjuk: bárányfejűfű, barátfejűfű, barátfő, barátfű, békasaláta, békavirág,
bimbófű, buglyosvirág, cikória, cikóriavirág, csattogógaz, disznókék, éjjelilámpa, gyermeklánc,
gyermekláncfű, lámpavirág, láncfű, oroszlánfog, oroszlánfogfű, pimpó, pimpónya, pipevirág,
pitypang, raponc, saláta, sárvirág, tejesfű, törpe sárgacikória, tyúkvirág, vadsaláta,
vakulócsirke. Fráter Erzsébet könyvében az alábbiakat közli: békavirág, buborékfű, cikóvirág,
csürkevirág, disznósaláta, ebtej, eszterláncfű, gyermekláncfű, kácsavirág, kákics, kislibavirág,
kotlóvirág, kutyavirág, lámpavirág, lánclapi, marcivirág, pampula, papatyi virág, pimpiparé,
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pipevirág, sárvirág, zsibavirág. Tejesfű virágnak, barátfejnek és kákicsnak is nevezik. Egyes
vidékeken kikirics a neve (ami nem keverendő a kikericcsel).

Mit lehet játszani a pitypanggal?
Koszorúfonás, csibe a szárából (vízben készül), láncfűzés a szárából, stb.
2. Ismerkedés a csigával: formája, színe, mérete, meztelen csiga, ház és benne
az állat összetartoznak, törékenysége, lelőhelye, mit csinál nedves illetve
száraz helyen, mozgása, stb.
https://www.youtube.com/watch?v=BlEMV2ZFYvY
https://www.youtube.com/watch?v=ERMB9iSvMVg&fbclid=IwAR04kL7IGKLbS5q9sJ6oNMtLu
Yq1imhd49kCSHYqxfQRWJyCIxA8Q2KtTL8

Csigafajták: éti, vízi, (kakaós  ) stb.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Magyarorsz%C3%A1g_csig%C3%A1i

Matematikai tartalom:
- gömb, mint forma, gömbölyű (a pitypang bóbitája)
- számlálás (pl. virágok, csigák, stb.)
- összemérés, alacsonyabb – magasabb (pl. virágok)
- összehasonlítás: kisebb-nagyobb-még nagyobb-legnagyobb (pl. csigaházak,
pitypang szárából karika, stb.))
- összehasonlítás, összemérés: hosszabb-rövidebb, még hosszabb, leghosszabb,
legrövidebb, ugyanolyan hosszú (pl. virágfonat, pitypang szárából lánc, csiga teste,
megtett útja, stb.)
Fejlesztés: aktív és passzív szókincs, verbális kifejezőkészség, figyelem,
matematikai
azonosságok,

gondolkodás,

összehasonlító

különbözőségek

felismerése,

számfogalom, megfigyelő képesség, emlékezet
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és

megkülönböztető

szavakba

öntése,

képesség,
pontosság,

MESE – VERS:
Mese:
1. A pitypang meséje
https://www.youtube.com/watch?v=MIF-xHtFy3A

2. A pitypang bóbitája (Anita néni mesél)
https://drive.google.com/file/d/1dan5OlHn3HjXgVPynN-LSsDjlfGYC1-B/view

3. A szívtelen csiga
https://www.youtube.com/watch?v=UFYGjVbwVhE
A szívtelen csiga (Anita néni mesél)
https://drive.google.com/file/d/1WSaCbyKs3HcySfIQ2z3JzUbsZpuqkxe8/view?fbclid=IwAR0F
zGxONCmV_eFQLhwlEgjp7UWmt31jJvZhgf_7NjO0aBt02jGVgrfb_KA

4. Égből pottyant mesék: Csigacsalád
https://www.youtube.com/watch?v=F8DZiorij3c

Vers:
1. Sipos Gyula: Szeret engem a világ
Szeret engem a világ.
Tudja: én is szeretem.
Így járom hát útjait:
bizalomtól részegen.
Anyám karja ringat el,
hogyha mégis elesem.

2. Varga Imre: Gyermekláncfű
Pimpimpáré
-pongyola, pitypangsárga fészkén alszik a visszhang.
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Repülőzajra
felszökken,
s bóbitákba
kapaszkodva,
száz alakba
szétoszolva
elröppen.

3. Szép Ernő: Csiga
Ez itten a csigaház,
melyben a csiga tanyáz.
Ő nem Pali, se Zsiga,
Csak egy névtelen csiga.
Nincs a házán emelet,
Víz se hideg, se meleg.
Nincs villany, se lift, se gáz,
Ilyen egyszerű a ház.

4. Tóth Elemér: Csigabiga
Csigabiga gyere ki,
Ég a házad! Ide, ki!
Vár rád szalonna, itt áll halomba’.
Csigabiga gyere ki,
Ég a házad! Ide, ki!
Vár rád a hintó, s négy pár piciny ló.
Csigabiga, gyere ki,
Ég a házad! Ide, ki!
Fussunk el innen, gatyában, ingben!
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Fejlesztés: auditív érzékelés, szándékos figyelem, képzelet, aktív és passzív
szókincs, rövid és hosszútávú memória

ÉNEK – ZENE:
Mondóka:
1. Csiga-biga, gyere ki…
https://www.youtube.com/watch?v=UtC9YgbUbpU

Ének:
1. Gryllus Vilmos– Füzesi Magda: Tavasz
https://www.youtube.com/watch?v=bivP7jnwvR8

2. Gryllus Vilmos: Csigabiga
https://www.youtube.com/watch?v=PV6W9N45rVk

3. Süssünk, süssünk, valamit…
https://www.youtube.com/watch?v=uxvPLf6Z2sI

4. Csiga-biga told ki szarvadat…, Lassan jár a csiga-biga…
https://www.youtube.com/watch?v=mR_tAzEHcuA

Zenehallgatás:
1. Kompánia – Lackfi János: Kakaóscsiga
https://www.youtube.com/watch?v=pGa-iExkua4

2. Tompeti és Barátai: Rock & Roll Csiga
https://www.youtube.com/watch?v=pGa-iExkua4

3. Bergengóc Zenegóc Együttes: Csigabiga palota
https://www.youtube.com/watch?v=5tWzX4sNtDk

Fejlesztés: auditív érzékelés, megfigyelőképesség, hallás, ritmusérzék, aktív és
passzív szókincs, figyelem,
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RAJZOLÁS – FESTÉS - BARKÁCSOLÁS:
Kisebbeknek:
-

Csiga – csigavonal (nagy papírra, zsírkrétával lendületes körkörös „firka”)

-

Csigakirakó – szülő által előrajzolt csigavonalra babszem, gomb, kavics
rakosgatása, odaragasztása
https://hu.pinterest.com/pin/423619908703535255/
https://hu.pinterest.com/pin/51861833197015529/
https://hu.pinterest.com/pin/121104677468095226/

-

Festékpöttyözés ujjal, előre megrajzolt csigavonalba
https://hu.pinterest.com/pin/326229566754199830/

-

Gyurmacsiga – gyurmából „nudli” sodrása, feltekerése

-

Előre kivágott csiga forma díszítése bármivel
https://hu.pinterest.com/pin/270778996329056474/

Nagyobbaknak:
-

Csigavonal kirakó – kavicsból, termésekből, virágokból, bármiből…
https://hu.pinterest.com/pin/423619908703535268/

-

Csigavonal festve, színezve…
https://hu.pinterest.com/pin/254101603954594766/

-

Pitypanglevél mandala
https://hu.pinterest.com/pin/423619908703535226/

-

Pitypangcsiga
https://hu.pinterest.com/pin/51861833197015529/

-

Pitypanglány
https://hu.pinterest.com/pin/423619908703535198/

-

Csiga készítése papírcsíkokból (csíkok vágása, díszítése, összeragasztása)
https://hu.pinterest.com/pin/339669996889758021/

-

Festett csiga nagy papírra, ecsettel
https://hu.pinterest.com/pin/285908276332187119/
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Fejlesztés: figyelem, emlékezet, szem-kéz koordináció, körkörös mozdulatok
(vállöv, könyök, csukló lazítása) ceruza és ecsethasználat, finommotorika

MOZGÁS:
Lassan jár a csigabiga… nagyon lassú járás, kúszás, mászás…
Krétával a betonra rajzolt csigavonalon apró tyúklépéssel végig haladás…
Szaladgálás, hempergés a fűben…
Nagyobbaknak: Csigavonalú ugróiskola
http://operencia.com/csigaicka-ugroiskola/

Sok séta a természetben, gyaloglás, kirándulás…
Fejlesztés: nagymozgások, figyelem, koncentráció, ügyesség, állóképesség, szemkéz, szem-láb koordináció, gyorsaság

Kedves Szülők!
Hogyan is kezdjetek ennek a tervnek a megvalósításához?
Menjetek ki a szabadba! Keressetek pitypangot, csigákat… szedjenek a gyerekek virágot,
rakosgassák ide, oda, főzőcskézzenek belőle, kirakózzanak vele, alkossanak képeket az
összegyűjtött kavicsokból, virágokból, levelekből. Ha lehet, gyűjtsenek csigát, tegyék
vödörbe, sima helyen rajzoljatok nekik pályát, amin versenyezhetnek. Nézegessék,
tapintsák,

szagolják….

Engedjétek

őket

bogarászni,

matatni,

kipróbálni,

fűben

hemperegni…

Ha sikerül valamit megvalósítani, és küldötök róla képet, annak nagyon fogunk
örülni. Jó munkát, jó szórakozást!
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