Kedves Zöldikés Szülők és Gyermekek! Köszönjük az elmúlt hét aktív részvételeit! Nagyon
örültünk a sok szép rajznak, elkészült munkának, élménybeszámolónak.
Most a húsvéti ünnep köré építjük tevékenységeinket.

Húsvét
(2020.04.06. – 2020.04.09.)
Munka jellegű tevékenység: A hét minden napjára adjatok nekik apróbb feladatokat, pl. terítsék meg az
asztalt, készítsék el a reggelijüket, segítsenek a gyümölcs felvágásában, válogassák ki a mosnivalókat,
majd közösen indítsátok el a mosógépet. Ügyesebbek a mosogatásban is részt vehetnek.
Mozgás:
 Kedvenc zenére táncoljatok!
 Feküdjetek a hátatokra. Plüss állatot szorítsátok a bokátok közé.
Emeljétek fel a lábatokat, fejetek fölött tegyétek le a plüsst. Mennyi
plüsst tudtok áttenni? (képen látható)
 Készítsetek különböző formákat és hozzá térképet. A nyilak mentén
szökdelj. Akár több térkép is készülhet más útvonallal (képen látható)
 Játszatok szobros játékot (vége a zenének meg kell állni)
 Nyuszi ugrás, ha jön a vadász (szülő, tesó), akkor el kell bújni
 Szórjatok ki a földre játékokat. Milyen gyorsan tudjátok összeszedni?

Mese: Melyik mese tetszett jobban? El tudod mesélni anyunak, apunak?


Zelk Zoltán: A három nyúl:
https://www.youtube.com/watch?v=Kq_3uI6PhjQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR20YW07SPIPWm_5UYD6
P6Fa6n6NalpoMuRBUDXhXbozpuc_UjIuJLwxTCg



Szutyejev: Okoska botocska:
https://www.youtube.com/watch?v=wLc6gSzqb1E&feature=share&fbclid=IwAR0P7vJh6bAuAYbv7SsL0UQdG
E6MA8ubeOBwqyn8MY3cIzYncfgor1d2EX8



Magyar népmese: Nyúlpásztor (nagyobbaknak)
https://www.youtube.com/watch?v=yEHlspqqbi0&t=278s



És egy családi film az ünnepekre lazításképpen: Nyúl Péter (közösen nézzétek meg)
https://videakid.hu/videok/animacio/nyul-peter-720p-GWZwPleCFwWgUE_Hl

Zenei feladat: Molnár Orsi: Kis nyuszi, ébredj fel! című dalát hallgassátok meg, akinek tetszett meg is
tanulhatja (az oviban biztos megtanultuk volna) https://www.youtube.com/watch?v=D0RAnPtbktU

Külső világ megismerése:
 Beszélgessetek a Húsvétról:
- Mit ünneplünk Húsvétkor? (Krisztus feltámadása, tavasz eljövetelének köszöntése is)
- Melyik állatokat köthetjük a húsvéti ünnephez?
- Milyen szokásokat ismertek? (tojásfestés, barkát tojásokkal díszítjük, locsolkodás,
megvendégelés)




Tanuljátok meg a locsolóverset:
Korán reggel elindultam,
erdőn, mezőn jártam,
ringatozó tölgy tövében
kisnyulakat láttam.

Tojást cipelt mind a három:
lilát, sárgát, kéket.
Ha nem bánod, én örömmel
meglocsollak Téged.

Egy kis játék:
- Találd ki, milyen színű a tojás! A játék lényege, hogy bekötött szemmel kell a tojásokat
kihúzni egy kosárból, és eltalálni a színét. Ha nem sikerül, vissza kell tenni. Az nyer, akinek
a legtöbbet sikerül kitalálnia. (szerencsésebbek előnyben)
- Tojáskeresés
- Játsszátok el a megvendégelést. Készítsetek elő egy pohár innivalót, finom falatokat.

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka:
 Ha húsvét, akkor vendégeskedés. Készítsetek együtt valami húsvéti
finomságot (lehet süti, zöldség vagy gyümölcs, kalács, stb)



Tojásfestés,
tojásdíszítés.
Szabadon
választott
technikával
fessetek
vagy
díszítsetek tojást. Ki milyen technikával
készíti?



Melyik nyuszi tetszik jobban? Készítsd el!

Sokat gondolunk rátok! Jó szórakozást kívánunk!
Budapest, 2020. április 03.
Szvobodáné Ivancsics Mónika
Horváthné Katona Tímea

