Szándékterv a „Szeret engem a világ…” témához
„Szeret engem a világ.
Tudja: én is szeretem.”
1.
Katica, lepke, méhecske

Időpontja: 2020. május 11 - 15.
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: Katica, lepke, méhecske pitypang, csiga játék változata, növény és
állathatározó könyvek, mesék, versek, amelyeknek a katica, a lepke és a méhecske
a szereplője, nagyító, stb.

Tevékenységek:

JÁTÉK:
Rovar/bogár-kutató tudós vagyok…
Természetfotós vagyok, katicákat, méheket, lepkéket, csigáka, pitypangokat
fényképezek…
Varrodás játék: lepke-, katica-, méhecske szárnyak készítője vagyok…
Varrógép javítós 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 katicák, lepkék/pillangók és méhek
megfigyelése.
Beszélgetés:
1. Ismerkedés a katicával: színe, formája, lábainak száma, mérete, mintázata,
élőhelye, táplálkozása...
https://hu.wikipedia.org/wiki/Katicabog%C3%A1rf%C3%A9l%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9tpettyes_katicabog%C3%A1r

2. Ismerkedés a pillangókkal/lepkékkel: formája, színe, mérete, élőhelye, mit
csinál nedves illetve száraz időben, lábainak száma, mozgása, táplálkozása,
szárnyának szimmetriája, stb.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lepk%C3%A9k

3. Ismerkedés a méhekkel: mérete, színe, lábainak száma, testfelépítése,
mézgyűjtő képessége/módszere, élőhelye, vadon élő és házi méh közötti
különbség, fullánkja, „veszélyessége”, haszna, stb.
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1zim%C3%A9h

Szókincsbővítés:
Ismerkedés az új szavakkal, mint pl. fej, tor, potroh, rágó szájszerv, szívóka,
hártyás szárny, rajzás, csáp, méhviasz, kaptár, dolgozó méh, fullánk, kosárka,
virágpor, nektár, petty, kitin páncél, stb…
Matematikai tartalom:
- szimmetria, tükörkép (szárnyak formája, mintázata)
- számlálás (pl. katicák, lepkék, pöttyök, virágok, csigák, stb.)
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- összemérés: alacsonyabb – magasabb (pl. virágok)
- becslés, összehasonlítás (kisebb-nagyobb-még nagyobb-legnagyobb lepke, virág)
- összehasonlítás, összemérés: hosszabb-rövidebb, még hosszabb, leghosszabb,
legrövidebb, ugyanolyan hosszú (pl. virágfonat, pitypang szárából lánc, fűszálak,
stb.)
- konyhai tevékenységek közben mérés, darabolás, számlálás, stb.
Tennivalók:
Méhecskés pollengyűjtő (matematikai) játék:
https://igazgyongyalapitvany.hu/tanoda/tanulastamogatas/fejleszto-jatekok/mehecskespollengyujtes/

Gyümölcs és süti-falatkák készítése:
Katica „falat”:
1. https://hu.pinterest.com/pin/706994841492439320/?fbclid=IwAR2vJCovHPztbh7zjTLp1X7yEG6uWjhuKaD1k4xbyY0ZbPBY0uqORaxkiA
2. https://hu.pinterest.com/pin/514395588666545562/

Pillangó „falat”:
1. https://hu.pinterest.com/pin/43980533831249143/
2. https://hu.pinterest.com/pin/34902965846241047/

Méhecske „falat”:
1. https://hu.pinterest.com/pin/678917712554217670/
2. https://hu.pinterest.com/pin/614037730429098782/

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 lepke és a virágok
https://www.youtube.com/watch?v=-DdTxZpCq-A

2. A három pillangó
https://www.youtube.com/watch?v=hA5XBko72qU

3. A katica elveszett pöttyei
https://www.anyameselj.hu/a-katica-elveszett-pottyei/

Vers:
1. Aranyszárnyú pillangó
https://www.youtube.com/watch?v=Yxml076sEE4

2. Szilágyi Domokos: Lepke-dal
Apró lepke,
öttyöm-pöttyöm,
letelepedett egy
harmatcsöppön,
arcát mossa,
s hogyha szárad,
derekára teker egy
sugár szálat.

3. Szalai Borbála: Beszélgetés a méhecskével
-

Hová készülsz, méhecske,
ilyen korán reggel?

-

A zöld rétre megyek majd,
amint a nap felkel.
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-

Mit csinálsz, te kicsi méh,
odakint a réten?

-

Méznek valót keresek,
s összegyűjtöm szépen.
Ha megtelik virágporral
ez a kis kosárka –
döngicsélve hazahozom,
ide a kaptárba!...

4. 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.

Fejlesztés: auditív érzékelés, szándékos figyelem, képzelet, aktív és passzív
szókincs, rövid és hosszútávú memória
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ÉNEK – ZENE:
Mondóka:
Egyenletes tapsolással kísérve, gyorsabban, lassabban, hangosabban, halkabban…
1. Kis pillangó picike,
ne légy mohó szállj ide!
Tarka barka szárnyadon,
gyönyörködöm én nagyon.

2. Mese, mese, mátka,
pillangós madárka!

Ingó-bingó rózsa,
te vagy a fogócska!
Ének:
1. Gryllus Vilmos– Katicabogár
https://www.youtube.com/watch?v=RDi9BjU8mK0&fbclid=IwAR0dE80_AID1eiEDLrlyD56obb2PaCxuvr6g5bp4ThIzwmjjvN5-bWkv6Q

2. Elindult a pettyes katicabogárka…
https://www.youtube.com/watch?v=NNaLJdprPto&fbclid=IwAR3cpCtVH8MbwqcksQSUVL8KKqt
HKlccKwxot4SNAzttMr50I5dxgsDxeB4

3. Mit mos, mit mos…
https://www.youtube.com/watch?v=4ovtMnyHuVM

4. Lepke és virág
https://www.youtube.com/watch?v=gEOLBVsF6a8

5. Méz, méz, méz
https://www.youtube.com/watch?v=ODAgviGAFP4

Zenehallgatás:
1. Buborék együttes: Pillangó
https://www.youtube.com/watch?v=b1N3oHG8xXY
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2. Kiskalász: Lepke
https://www.youtube.com/watch?v=Ap0bld3_r_M

3. Kovácsovics Fruzsina: Lepke Luca
https://www.youtube.com/watch?v=QtFBrUKpGp0

4. Apacuka zenekar: Lepke
https://www.youtube.com/watch?v=jsGo1OQ0iF0

5. Méhek tánca
https://www.youtube.com/watch?v=nkXbkAUiqJA

6. Aranyudvar mesezenekar: Méz induló

https://www.youtube.com/watch?v=FIvNtUKY5Mg

Fejlesztés: auditív érzékelés, megfigyelőképesség, hallás, ritmusérzék,
tempóérzék, zenei memória, aktív és passzív szókincs, figyelem, tánccal
egyensúlyérzék, testséma

RAJZOLÁS – FESTÉS - BARKÁCSOLÁS:
Mindenki megpróbálkozhat a nagyobbaknak és a kisebbeknek szóló javaslatokkal
is. (A nagyobbak szó akár egy ügyes 4 évest is jelenthet , a kisebbek feladatai
is örömet okozhatnak a nagyobbaknak is.)
Kisebbeknek:
-

ujjnyomatból méhecske, katica készítés
https://hu.pinterest.com/pin/642537071808228915/

-

felületfestés – előre kivágott méhecske, lepke, katica forma lefestése,
díszítése

-

festékcseppentéssel és a papír összehajtásával pillangó festés
https://kreativkolyok.com/2017/02/08/szimmetrikus-pillangok-rorschach-utanszabadon/

Nagyobbaknak:
-

Pillangó hajtogatás:
1. https://www.youtube.com/results?search_query=pillang%C3%B3+hajtogat%C3%A1s+pa
p%C3%ADrb%C3%B3l
2. https://www.youtube.com/watch?v=uNhpSwFP1N8
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-

Katicás kép – vágás, ragasztás, rajzolás
https://hu.pinterest.com/pin/577164508466493236/

-

Tojástartóból katica vagy méhecske – vágás, festés, barkácsolás
https://hu.pinterest.com/pin/164099980148912818/
https://hu.pinterest.com/pin/261982903304732793/

-

Legyezőhajtogatással katica készítés
https://hu.pinterest.com/pin/416653403028358362/

-

Kézbáb készítése – vágás, ragasztás
https://hu.pinterest.com/pin/103934703879209733/

-

Lepkés kép – vágás, ragasztás, rajzolás
https://hu.pinterest.com/pin/700028335805021318/

-

Lepke flakonból, wc papír gurigából
https://hu.pinterest.com/pin/322570392037069642/
https://hu.pinterest.com/pin/536280268126974207/

Fejlesztés: figyelem, emlékezet, szem-kéz koordináció, körkörös mozdulatok
(vállöv, könyök, csukló lazítása) ceruza és ecsethasználat, finommotorika

MOZGÁS:
Szaladgálás, hempergés, bukfenc a fűben…
Repülő mozdulatokkal szaladgálás…
Lepketánc: lábujj-, sarokállás, egyensúlyozás, illegés-billegés…,
Forgások lassan, gyorsan, fűben elterüléssel…
Virágról-virágra szállás… futás, virágoknál guggolás…
Ha készítettetek madzagon húzható katicát, méhet, lepkét, azzal futás…
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Ha készítettetek kézre, vagy ujjra húzható pillangót, azt lehet finom
mozdulatokkal röptetni…
Sok séta a természetben, gyaloglás, kirándulás…
Fejlesztés: nagymozgások, figyelem, koncentráció, ügyesség, egyensúlyérzék, téri
tájékozódási képesség (, előttem, mögöttem, mellettem), állóképesség, szem-kéz,
szem-láb koordináció, gyorsaság

Kedves Szülők!
Hogyan is kezdjetek ennek a tervnek a megvalósításához?
Menjetek ki a szabadba! Keressetek Katicát, figyeljétek a méheket, pitypangot, csigákat…
szedjenek a gyerekek virágot, rakosgassák ide, oda, főzőcskézzenek belőle, kirakózzanak
vele,

alkossanak

képeket

az

összegyűjtött

kavicsokból,

virágokból,

levelekből.

Nézegessék, tapintsák, szagolják a természetet… Engedjétek őket bogarászni, matatni,
kipróbálni, fűben hemperegni… Bíztassátok őket táncra, „röpködésre”…

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

9

