Kedves Szülők és Gyerekek!
Föld napja: Április 22

Mire legközelebb találkozhatunk egymással, éppen ez a fontos nap is aktuális lesz.
Arra gondoltam, otthon már beszélgethetnétek erről, olvasgathatnátok a téma
fontosságáról.
Gyermeki nyelvre lefordítva, a pozitívumokat, követendő példát kiemelve, beszélgessetek
róla. Ti mit szoktatok tenni, vagy mit tudnátok még tenni a környezetvédelem jegyében?
Itt szó eshet például a szelektív hulladékgyűjtésről, környezetbarát tisztítószerek
használatáról, közlekedésről, környezetünk tisztántartásáról, hőszigetelésről, napelemekről,
energiatakarékosságról, növény és állatvédelemről, stb…
Ha elkezditek tudatosan végiggondolni, biztosan sok minden eszetekbe fog még jutni.

Gyűjtőmunka: földgömb, térképek, kukásautó, könyvek, képek,

Külső világ tevékeny megismerése:
Először az USA-ban ünnepelték 1970-ben, majd Kaliforniában 1989-ben megalapították a
FÖLD NAPJA NEMZETKÖZI HÍRKÖZPONTOT.
Céljuk a környezetbarát, fenntartható társadalom létrehozása volt, mely kiterjedt az egész
világra.
Tevékenységük szerteágazó volt. A faültetéstől kezdve egészen a hulladékok
újrahasznosítának megszervezésével is foglalkoztak.
Magyarország először 1990-ben csatlakozott a mozgalomhoz. Céljuk a figyelem felhívása volt
környezetvédelem fontosságára.
Van otthon földgömbötök? Esetleg világtérkép? Keressétek elő őket és figyeljétek meg.

Ugye milyen érdekes? Mennyi színben pompázik? Vajon mit jelentenek a színek a
földgömbön vagy térképen?





Kék: tengerek, óceánok, folyók, tavak
Zöld: szárazföldek, síkságok, erdők
Sárga: sivatagok
Barna: hegységek

Keressétek meg honnan, melyik földrészről indult el a Föld Napja mozgalom, aztán
keressétek meg, hol van a mi országunk. Nézegessétek közösen, beszélgessetek róla. Esetleg
mutassátok meg nekik a földgömbön, térképen, hogy merre jártatok már a nagyvilágban.
Mutassátok meg, milyen a Föld nevű bolygó a világűrből nézve. Ugye milyen csodás?
GYÖNYÖRŰ! 

Milyen színből van a legtöbb? A kékből. Ezért is nevezik kék bolygónak. Földünk felszínének
70%-a ugyanis víz.
Ahhoz, hogy továbbra is ilyen szép maradjon, vigyáznunk kell rá. Hogyan? Ötleteljünk!

Matematikai tartalom:
Figyeljétek meg a földgömböt, vagy egy képet a bolygónkról. Milyen a formája? Minek van
még ilyen formája? Mi jut róla eszedbe? Keressetek otthon ilyen formájú játékokat. Találtok?
Hányat találtatok?
Anyaguk alapján is válogathatunk a tárgyak között…és ezt miért veszem, teszem ide, ebbe a
témába?

Ezért.


Szelektív hulladékgyűjtés: A hulladékokat a tudatos családok, felnőttek szelektíven gyűjtik.
Ezt, ha a gyerekek nap mint nap látják, természetesnek veszik és ők is ezt a példát fogják
követni.
Fontos tudatosítani, hogy nem minden szemét, ami a kukába kerül!!!
Némely „szemetet” ugyanis újrahasznosíthatunk .
A szemetet anyaguk szerint különválogatjuk és más-más színű kukákba helyezzük.






Sárga:műanyag
Kék: papír
Szürke: fém
Fehér: fehér üveg
Zöld: színes üveg

Itt egy kis segítség: https://www.youtube.com/watch?v=yYal409iGbY&ab_channel=ProduCom

Vers-mese:

Ma van a Föld napja,
fogd meg a kezem.
Emeld jó magasra,
én is ezt teszem.
Örüljünk a Földnek,
ne gyötörjük agyon.
Szeressük, óvjuk,
vigyázzunk rá nagyon.

Birta Erzsébet: Ha nagy leszek
Ha nagy leszek, erdész leszek,
védem a fát, s a réteket.
Védem a szép virágokat,
erdőszéli királyokat.
Erdő, mező sok lakóját,
mókust, farkast, őzet, rókát.
Megvédem a hűs vizeket,
folyót, tavat, tengereket.
Bálnát, harcsát, gyors pisztrángot,
kecskebékát,siklót, rákot.
Bevarrom az ózonlyukat,
Föld mélyébe fúrok kutat.
Vigyázok az anyaföldre,
Ha rám bízzák, nem megy tönkre.
Megszépül a földi élet,
ami élő, téged éltet.

Mesék:

Berta Kati: A Föld meséje
https://www.youtube.com/watch?v=NbBWZYGpW3Y&ab_channel=Anik%C3%B3Hajn%C3%A1czkin
%C3%A9Miller
Glóbi bemutatkozik 1.rész
https://www.youtube.com/watch?v=kJrNl9xIgFg&ab_channel=Gl%C3%B3bi
Glóbi mesél 2.rész
https://www.youtube.com/watch?v=gsLElmtB6Vw&ab_channel=Gl%C3%B3bi
Lola meséi: Kukasziget és palackpulcsi
https://www.youtube.com/watch?v=l-yrBIw9txg&ab_channel=MESETV-dalok%2Cmes%C3%A9k
%2Crajzfilmekgyerekeknek

Benedek Elek: Az erdőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszony

Ének-zene:
Mondóka:

Dalok a témában:
Vidám manók együttes: Kukadal
https://www.youtube.com/watch?v=8lAH6gybyEg&ab_channel=VID%C3%81MMAN
%C3%93KEGY%C3%9CTTES%2FHivatalosoldal%2F

Fülemüle zenekar: Szelektív dal
https://www.youtube.com/watch?v=M93S6SQ_zQQ&ab_channel=F%C3%BClem
%C3%BCleZenekar
A Föld dala: Öleld át Glóbit!
https://www.youtube.com/watch?v=docek8I7bGw&t=29s&ab_channel=Gl%C3%B3bi
Kerekítő manó erdei sétája:
https://www.youtube.com/watch?v=o9xhLLggpKg&ab_channel=Kerek%C3%ADt
%C5%91HivatalosVide%C3%B3k

Rajz:
Próbáljátok megjeleníteni a kék bolygónkat változatos technikákkal. Itt egy pár ötlet:

Láthatjátok, sokféle technikával meg lehet jeleníteni: Lufinyomdával és festékkel (ezt az
oviban is nagyon szerették csinálni), színezéssel és hajtogatással, gyurma kiszárítása után
festéssel nyaklánc készítése, festés-fűzés technikával szintén mutatós lehet az alkotás.

Mivel szelektív hulladékgyűjtéssel is foglalkozunk, újrahasznosítással is alkothattok.
Használjátok fel (kedvetek szerint) az otthon fellelhető hulladékot: PET palackokat,
tojástartó dobozát, kupakokat, WC papír gurigát,stb…
Ötletek a témában:
https://www.youtube.com/watch?v=HuktcE2Jths

Anyanyelvi játékok nagycsoportosoknak:
Szógyűjtés 2 kezdőhang megadásával:





Bo….(bolygó, bogyó, bohóc, bokor, stb…)
Fö…(föld, föl, földieper, …)
Na…(nap, narancs, nagy, naptár…)
Vi…( vitorlás, virág, vidám, vicces, …)

Rokon értelmű szavak gyűjtése:




szemét (hulladék, lom,)
természet (környezet, élővilág)
sétál (megy, lépeget)

Mi jut eszedbe róla, ha azt mondom:





föld
erdő
szemét
bolygó

Mozgás:
Sétáljatok, kiránduljatok minél többet a természetben. Legyetek minél többször a friss
levegőn.
Próbáljátok kevesebbet használni az autót és többször elővenni a kerékpárokat, rollereket,
görkorikat.
Vigyázzatok egymásra, magatokra! Hamarosan találkozunk az oviban! 
Szeretettel gondolunk Rátok!

