Kedves Vörösbegy csoportos szülők, gyerekek!

Nagyon rég találkoztunk.
Reméljük mindenki egészséges, vidáman telnek
a napok otthon, családotok körében! 😊
Néhány ötletet szeretnénk adni ahhoz, hogy még
több program színesítse az otthon töltött időt.
Szeretettel várjuk a véleményeteket, hogy
melyik mese, mondóka, dal, barkácsolás tetszett
a legjobban!

Jó játszást kívánunk!
Hajni néni, Kitti néni

Víz világnapja- Március 22.

Szutyejev: A gomba alatt
A Hangyát egyszer utolérte egy nagy eső. Egy apró kis gombát látott meg a tisztáson.
Odaszaladt, és elbújt a gomba
kalapja alá. Üldögélt a gomba
tövében, várta, hogy elálljon az
eső. Egy agyonázott Pillangó
vánszorgott a gombához:
-Hangyácska, Hangyácska,
engedj engem is a gomba alá!
-Magam is csak épphogy
elférek alatta!
De azért beeresztette a
Pillangót.
Az eső meg csak egyre
zuhogott. Futva jött Egérke.
-Engedjetek a gomba alá engem
is!
-Ugyan hogyan engedhetnénk
ide?' Nincs itt már szabad hely!
-Húzzátok egy kicsit összébb
magatokat!
Összébb húzták magukat, és
beengedték az Egérkét a gomba
alá.
Az eső zuhogott, sehogy sem
akarta abbahagyni. Arra ugrándozott a Veréb.
-Engedjetek be engem is a gomba alá az eső végét kivárni!
-Nincs már több hely!
-Húzódjatok összébb, nagyon kérlek benneteket!
-Na, jól van.
Összébb húzódtak. Jutott hely a Verébnek is.
Ekkor a Nyúl ugrott ki a tisztásra, és meglátta a gombát.
-Mentsetek meg! Üldöz a Róka!
-Sajnálom a Nyulat - szólt a Hangya. - Tudjátok mit? Húzódzkodjunk összébb!
Alighogy, a Nyulat elrejtették, odaért a Róka is.
-Nem láttátok a Nyulat? Nem itt bújt el?
-Ugyan, hogy bújhatott volna ide?
Megcsóválta a farkát a Róka, és elment.
Közben az eső is elállt, a nap is kisütött. Előbújtak a gomba alól mindahányan, és
örvendeztek. A Hangya elgondolkozott, és hangosan ezt mondta:
-Először még nekem is alig volt helyem a gomba alatt, a végén mégis mind az öten elfértünk!
Mindannyian a gombára néztek, és nyomban kitalálták, hogyan történhetett az, hogy előbb
egynek is alig akadt helye a gomba alatt, a végén mégis mind az öten elfértek.

Gomba, gomba, gomba
Gomba, gomba, gomba, (öklök ütögetése)
nincsen semmi gondja, (kezek forgatása)
ha az eső esik rája, (ujjak mozgatása)
nagyra nő a karimája. (karkörzés a fej felett)
Az esőt csak neveti, (szájra mutogatás)
van kalapja, teheti. (fej ütögetése)

Gryllus Vilmos: Maszkabál – Gomba
https://www.youtube.com/watch?v=s7cOCV-r6uI
Tavaszi szél vizet áraszt (Gyerekdalok és mondókák, rajzfilm gyerekeknek)
https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU
Digi-dagi daganat,
Kergeti a halakat,
De a halak ügyesek,
Digi-dagi elesett.
Képességfejlesztő játék: Ha felteszem a kezem, hangosan mondjuk a mondókát, ha leteszem,
akkor suttogva (ügyesebbek némán is megpróbálhatják). Érdemes soronként vagy
félsoronként váltani a kéztartást, több mondókával kipróbálni.

Horgászos játék:
Eszközök:
- Vastagabb papír
- Madzag vagy fonál
- Bot vagy ceruza
- Lyukasztó
Kartonra megrajzolunk egy halat, kivágjuk, a
gyerek fantáziájára bízzuk a dekorálást.
Ezután a hal szájánál lyukat készítünk, madzagra
fűzzük. A madzag másik végét egy botra kötjük, ahogy a képen is látszik.
Finommotorikát fejlesztő játék, lehet versenyezni, hogy ki tekeri fel hamarabb a
halakat a botra! Jó szórakozást!

Széljáték készítése:
Eszközök:
- Wc papír guriga
(figyeljünk a higiéniára)
- Selyempapír vagy
szalvéta
- Papír a szemnek
- Ragasztó
- Madzag
- Bot
Dekoráljuk a gurigánkat a
képen látható módon, bízzuk a
gyerekekre a munka nagy
részét, szabadon alkothassanak!
Figyeljünk arra, hogy bőven hagyjunk papírt, ami a szélben tud lobogni. Jól
mutat az ablakan, de kedves kiegészítője lehet az udvari szaladgálásnak is!

Jó szórakozást kívánunk: Kitti néni, Hajni
néni

Budapest, 2020. március 23.
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