Szándékterv a „Szeret engem a világ…” témához
„Szeret engem a világ.
Tudja: én is szeretem.”
3.
Béka, gólya, nád, szitakötő…

Időpontja: 2020. május 18 - 22.
Célja:

Ismerkedés

a

közvetlen

környezetünkben,

ebben

az

évszakban

megfigyelhető kisebb, nagyobb élőlényekkel. Ezek megismerése, megszerettetése
során természetet

szerető és védő gyermekek nevelése, környezettudatos

magatartás kialakítása. A tavasz örömeinek megélése.
Gyűjtés: Béka, gólya, szitakötő, vízipók, katica, lepke, méhecske pitypang, csiga
játék változata, növény és állathatározó könyvek, mesék, versek, amelyeknek
illenek a témához, stb.

Tevékenységek:

JÁTÉK:
Természetvédős játék
Ebihal-neveldés játék
Rovar/bogár-kutató tudós vagyok…
Természetfotós vagyok, békát, szitakötőt, katicákat, méheket, lepkéket, csigáka,
pitypangokat fényképezek…
Gólyás, békás üldözős játék
Békacsaládos játék
Lengés, őrzős játék…
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Fejlesztés: kreativitás, gondolkodás, tervezési képességek, szókincs, verbális
kifejező készség

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE:
Környezeti tartalom:
Megfigyelés:
Séta, kirándulás a tóparton, a nádas mellett, békák, szitakötők és a nádas
megfigyelése…
Beszélgetés:
1. Ismerkedés a békákkal: színe, formája, lábainak száma, mérete, mintázata,
hangja, élőhelye, táplálkozása, kicsinye az ebihal... (leveli-, varangyos-,
kecskebéka, stb)
2. Ismerkedés a nádassal: a nád formája, színe, mérete, élőhelye, száma,
hangja (susogás) stb.
3. Ismerkedés a gólyával: testfelépítése, mérete, színe, lábainak száma,
táplálkozása, lakóhelye, stb.
4. Ismerkedés a szitakötővel: élőhelye, formája, szimmetriája, színe, lábainak
száma, táplálkozása, stb.
Szókincsbővítés:
ebihal, békalencse, kétéltű, ugróláb, békaember, békaláb, sás, nád, őrhely
(szitakötőknél), kelepelés, stb…
Matematikai tartalom:
- szimmetria, tükörkép (szitakötőszárnyak formája, mintázata)
- számlálás (pl. állatok lába, nádszálak, sétánál lépések száma, stb.)
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- összemérés: alacsonyabb – magasabb (pl. nádszálak, fűzfák)
- becslés, összehasonlítás (kisebb-nagyobb-még nagyobb-legnagyobb)
- összehasonlítás, összemérés: hosszabb-rövidebb, még hosszabb, leghosszabb,
legrövidebb, ugyanolyan hosszú (pl. fűszálak, nádszálak, lépések hossza, stb.)
- kör forma (tó)
- tükörkép (víztüör)
Fejlesztés: aktív és passzív szókincs, verbális kifejezőkészség,

figyelem,

matematikai

képesség,

gondolkodás,

azonosságok,

összehasonlító

különbözőségek

és

felismerése,

megkülönböztető

szavakba

öntése,

pontosság,

számfogalom, megfigyelő képesség, emlékezet
MESE – VERS:
Mese:
1. Berg Judit: Lengemesék
https://www.youtube.com/watch?v=PasOexhpC2A&list=PLL8Jb98F33TGPmNZRoqpaHjdFna3
ZfaNp&index=6

2. Fésűs Éva: Az ezüst hegedű
https://www.youtube.com/watch?v=sUD9qWDrnLM

3. Mese a piros kalapos békákról
https://www.youtube.com/watch?v=syo__NKOQo4

4. Fésűs Éva: Békanóta
Békakirály papucsának elveszett a párja,
nézi erre, nézi arra, seholse találja.
Kereste a gyereke,
ebihalak serege,
egy se lelte, úgy elnyelte
fekete tó feneke!
Szalajtották a kis gyíkot, nézze meg az árkot,
keresték a náderdőben szitakötő lányok.
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Kereste a gyereke,
ebihalak serege,
egy se lelte, úgy elnyelte
fekete tó feneke!
Nem találják a papucsot sehol a világon,
ezért ugrál békakirály ma is mezítlábon!
Kereste a gyereke,
ebihalak serege,
egy se lelte, úgy elnyelte
fekete tó feneke!
Brekeke!...
5. Magyar népmesék: A béka, a kolbász és az egér
https://www.youtube.com/watch?v=goBWcAVTkDU

6. Magyar népmesék: Marci és az elátkozott királylány
https://www.youtube.com/watch?v=6-husNPblXc

Vers:
1. Szalai Borbála: Béka ebéd
Nemsokára itt a dél,
főzni kéne valamit.
Békamama vartyogva
faggatja a fiait:
Porontyaim! Kutykurutty!
Mi legyen ma az ebéd?
Brekegik a porontyok:
Békalencse főzelék!

2. Ostváth Erzsébet: Brekeke
Brekeke, brekeke
Szomszéd, nincsen melege?
Befűtöttek fönt nagyon,
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majd megsülök a napon.
-

Ejnye, ejnye, brekeke,
elment tán a kend esze?
Ha nem bírja a napot,
tegyen fel egy kalapot!

3. Zelk Zoltán: Hová szaladsz, vízipók?
-

Hová szaladsz, vízipók?

-

Keresem a békát…

-

Mért nem húzol kiscipőt?

-

Gyorsabb így mezítláb!

-

Mért futsz ily sebesen?

-

Én leszek a násznagy:
ma tartják a lagziját
a békakirálynak…

-

Hol lesz a lakodalom?

-

A királyi házban:
sásból, nádból épített
tavi palotában.

-

Hát a menyasszony ki lesz,
békakirály párja?

-

Hetedhét mocsárnak a
legszebb békalánya.

4. Szirmai Mihály: Békahangra
Hajladozó berkenye,
ágán ül egy Brekeke.
Kérdezi a berkenye:
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-

Mit akarsz itt, Brekeke?

-

Csak azt néztem, csak azt néztem,
hogy az ég kerek-e?

-

Mért nézed, Brekeke?

-

Felhő kerekedik-e?
Jeges eső esik-e?
Megfájdul-e majd a torkom,
bere-bere-kedek-e?

5. Szitakötő
Szitakötő mit csinálsz?
Hogy egész nap meg nem állsz?
Kicsi szita, nagy szita,
haragszik a Katica.
Szitakötő kislányok,
rózsalisztet szitálok.
Kicsi szita, nagy szita,
ne haragudj, Katica!

Fejlesztés: auditív érzékelés, szándékos figyelem, képzelet, aktív és passzív
szókincs, rövid és hosszútávú memória

ÉNEK – ZENE:
Mondóka:
Egyenletes tapsolással kísérve, gyorsabban, lassabban, hangosabban, halkabban…
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1. Béka, béka, brekeke – Gólya, gólya hazaszállj – Parti nádas ring a szélben
https://www.youtube.com/watch?v=s_VbobtLAy0

2. Éhes volt az öreg gólya,
békát fogni ment a tóra.
Ám a béka sem volt rest,
vízbe ugrott egyenest.

3. Bújj be béka a bokorba,
erre lépdel most a gólya.
Ha rád talál hosszú csőre,
nem mégy többet esküvőre.

4. Béka, béka, brekeke,
megfogná, ha lehetne.
Abra nyújtó, macska nyúzó
ki lesz majd a leghátulsó?

5. Parti nádas rong a szélben,
béka billeg hintaszéken
jön a sikló, uccu, hutty!
fejest ugrik, kutykurutty!

Ének:
1. Gryllus Vilmos– Gólya
https://www.youtube.com/watch?v=Sa3Jl_mx9Xg

2. Hajlik a fűzfa…
https://www.youtube.com/watch?v=thDYO3EEiRo
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3. Gryllus – Majtényi: Levelibéka
https://www.youtube.com/watch?v=SvFpV-oOl1c&list=RDAlD3i8rIdEg&index=12

4. Gryllus – Békavacsora
https://www.youtube.com/watch?v=X_e7jQQCdv8&fbclid=IwAR2qxYPGu3sp8bNFuvzPIziSaw3m4o572eVN432xNEWW_G96izJ4JsIFvQ

5. Szitakötő tánca
https://www.youtube.com/watch?v=3TGy1fW6DvQ&fbclid=IwAR3HULvLp14rEPI6EyZOqfvYkBKq
4hC2Ih_zO3x5GEZ-0CluRuoScnIviLs

Zenehallgatás:
1. Nagy László – Halász Judit: Balatonparton
https://www.youtube.com/watch?v=s_VbobtLAy0

2. Misztrál együttes: Békatangó
https://www.youtube.com/watch?v=x4PDFJ25qd8

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 és nagyobbaknak:
1. Béka Papírtányérból – felületfestés
https://hu.pinterest.com/pin/214343263502998927/

2. Gólya tenyérnyomatból:
https://hu.pinterest.com/pin/698198748468104371/

3. Gólya sminklemosó pamacsból
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https://hu.pinterest.com/pin/451204456419894990/

4. Gólyás és békás tavi képek készítése, rajzolással vagy ragasztással, vagy
mindkettővel:
https://hu.pinterest.com/pin/536209899360151234/
https://hu.pinterest.com/pin/321233385905858513/

5. Tavirózsán ülő béka:
https://hu.pinterest.com/pin/626070785684872633/

6. Béka wc papír gurigából:
https://hu.pinterest.com/pin/655766395714388571/
https://hu.pinterest.com/pin/219972763028567417/

7. Ugráló béka készítése – hajtogatás, vágás, ragasztás:
https://hu.pinterest.com/pin/832673418592856136/

8. Szitakötő csipeszből:
https://hu.pinterest.com/pin/712342866035953381/

9. Szitakötő csipeszből 2.
https://hu.pinterest.com/pin/546202261050987129/

10. Élményrajz… Mit láttunk a tóparton?
Fejlesztés: figyelem, emlékezet, szem-kéz koordináció, körkörös mozdulatok
(vállöv, könyök, csukló lazítása) ceruza és ecsethasználat, finommotorika

MOZGÁS:
Járás gólyalépéssel (karok oldalsó középtartásban, térd mellhez húzása minden
lépésnél) egyenletes talajon, illetve akadályok fölött átlépéssel…
Békaugrás
Szaladgálás, hempergés, bukfenc a fűben…
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Fára mászás, függeszkedés…
Repülő mozdulatokkal szaladgálás…
Lepketánc: lábujj-, sarokállás, egyensúlyozás, illegés-billegés…,
Forgások lassan, gyorsan, fűben elterüléssel…
Virágról-virágra szállás… futás, virágoknál guggolás…
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! Most már jobban ki lehet mozdulni… A Cseke tó partján sétálva
szinte mindent megfigyelhettek, amik ehhez a témához tartoznak. Nézzétek meg a
nádast, keressetek békát, szitakötőt, katicát, figyeljétek a méheket, pitypangot,
csigákat… szedjenek a

gyerekek virágot.

Nézegessék, tapintsák, szagolják a

természetet… Engedjétek őket bogarászni, matatni, kipróbálni, fűben hemperegni…
Természetesen nem csak a témában megírt dolgokat figyelhetitek, (SŐT!) hiszen
láthattok halakat, kacsákat, tavirózsát, hínárt, talán békalencsét, madarakat, vizipókot,
siklót, szedhettek kavicsot, uszadékfát… Beszélgessetek mindenről, ami körülöttünk él és
létezik.
Ha sikerül valamit megvalósítani, és küldötök róla képet, annak nagyon fogunk örülni. Jó
munkát, jó szórakozást!
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