
Kedves Gézengúzos Szülők!

Az ünnepi ráhangolódást már elkezdtük a gyerekekkel az elmúlt hét során. Ez a
téma az egyik megunhatatlan nagy kedvencük. Szomorúak lettek, hogy az óvoda a
járványhelyzet miatt bezár és a téma otthon folytatódik. Nagy csatákra, ellenség
felderítésre, katonai kiképzésre, sátorozásra, menetelésre, kardforgatásra ….stb
készültek .

Az ünnepre várva a tevékenységek, játékok során kiemelt célunk a hazafias eszmék
megéreztetése s a közösségi érzés erősítése az összefogás, összetartozás,
segítségnyújtás, együttérzés átélése. Együtt lenni, együtt tenni a hazáért, a magyar
szabadságért !!! A csoportban persze ezt könnyebb megvalósítani ….
De !!! Otthoni tennivalót, játék lehetőséget, közös alkotást is kínál bőven. Ehhez
küldök nektek néhány ötleteket, játszani, mesélni valót .

Ötletek otthoni ünnepi ráhangolòdásra:

Március 15. projekt     (03.08-12)

Március 15. A magyar forradalom és szabadságharc ünnepe

Magyar Himnusz meghallgatása https://www.youtube.com/watch?v=M_1XePK1DAk
Megemlékezve azokròl a hős katonákròl, a szabadságharc segítőiről akik régen
éltek és harcoltak a magyarokat bántò ellenséggel, az idegen katonasággal.

Tisztelet a hősöknek !! ( tisztelgés)
Miért kezdődött el a szabadságharc, mit vett el az ellenség?- erről lehet mesélni a
gyerekeknek
Magyar népmesék( Ludas Matyi , Kiskakas gyémánt félkrajcárja )
János Vitéz

Ellenség felderítése játék: -Ebből elég ! Zavarjuk ki az ellenséget az országbòl !
Toborzòk hallgatása , éneklése
Állj be Berci katonának …https://www.youtube.com/watch?v=fNC38TM2CB8
Kossuth Lajos azt üzente…https://www.youtube.com/watch?v=B1mh6KdgZtI
(gyerekek kedvencei )
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Nemzeti Dal - szívünkre tett kézzel esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Harcolunk az ellenséggel !  Hogyan mentek a csatába?

● gyalog (akinek nem jutott lò)
● lòháton ( a jò lovasokbòl lovas katona lett , huszár )
● szekéren ( ágyúsok , tüzérek , ágyúgolyòt is ott vitték )

https://www.youtube.com/watch?v=C_pv3sxFBog

Gábor Áron rézágyùja…
-Tűz! Tüzelj!!! - lehet építeni székből, dobozokból, papírhengerből ágyút, összegyűrt
papírgalacsinból ágyúgolyót (nemcsak párnacsata létezik)
https://www.youtube.com/watch?v=y-ASvKMljUE

Pattanjatok lòra (papírból ló, seprű…) és vágtassatok a csatamezőre!!
Itt az òra , itt az òra
Aki vitéz ,fel a lòra !
Rajta vagyok ,rajta máris
vitéz volt a nagyapám is !

Apával lovacskázós játék:
Gyí paci , Apuka
nem messze van Kanizsa !
Odaérünk délre,
libapecsenyére!
(Apuka négykézláb vágtat szobáról szobára  gyerek a hátán papír csákóban, karddal
a kezében….)

Kardozós játék : papírból készített karddal
-Hajrá huszárok, utánam előre !!!

Lovasiskola játék : lépegetés ütemesen , ügetés , vágtatás
Beszélgetés a lovakròl , lò fajtákròl s  arròl hogyan kell a lovakkal jòl bánni .
W.S.:Paripám csodaszép pejkò ( vers, dal )
ps://www.youtube.com/watch?v=hQCgSczGCBI
Esik az eső, hajlik a vessző….( dal )
https://www.youtube.com/watch?v=VeUFY-sQnM8
János úr készül …( gyerekdal ) https://www.youtube.com/watch?v=IqPrTfQGny4

Honvédek a csatában játék : menetelés, sorakozás, zászló lengetés
A jò lovas katonának …( dal ) https://www.youtube.com/watch?v=sJi3zZ1lCMo
Föl, föl vitézek … (dal) https://www.youtube.com/watch?v=Iz-fVn2GVuQ
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Katonazenekar hallgatása
Hadi bemutatò és csata a komáromi erődben
Kolompos együttes-Jönnek a huszárok
Megtalálhatjátok a You Tubon.

Kártyázás játék : Magyar kártya
Regélő

Anyával népdalok hallgatása, népi hímzések, szép magyar viseletek nézegetése,
sütemény, pogácsa sütés .
Felszállott a páva…https://www.youtube.com/watch?v=bDXJFQeR_Qs
Hej Dunáról fúj a szél…..https://www.youtube.com/watch?v=EtfE9j1QFgo
Komáromi kisleány…https://www.youtube.com/watch?v=xiD7yCRjK48

A főzőcskézésről jutott eszembe egy privát gondolat.
Az én családomban az volt a szokás, hogy minden március 15.-én csirkepörkölt és
három színű nokedli volt az ebéd . Céklalével, spenóttal megszínezve készítette
anyukám. Mondjuk nem hímzett terítőn ettünk … de szívesen gondolok vissza rá.
Még van egy jó ötletem! Menjetek ki a szabadba, ha jó idő lesz a hétvégén és
süssetek finom magyar szalonnát! Jó hangulatban, békében, szeretetben.

Örömteli ráhangolódást, vidám, hasznos együttlétet, hazafias készülődést kívánva !!!

Üdvözlettel s zászló lengetéssel : Babai Anita
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