Kedves Szülők!
Tavaszi virágok
Nagy esemény, amikor az első pici kis színes virágok megjelennek a virágoskertekben! Nemcsak a gyerekek
örülnek, ha ibolyát találnak a bokrok alatt, hanem mi, felnőttek is egyre vidámabban gyönyörködünk a
sárguló krókuszok, nyíló nárciszok szépségében. Végre, végre itt a tavasz! Versek tavaszi virágokról – a
rímek segítségével a virágok nevei és tulajdonságai is ismertté válnak a gyerekek számára.

Mentovics Éva: Tavasztündér
Varázspálcám suhogása
felkelti a vidéket.
A tél végi utazásra
barátaim kísérnek.
Varázsigém hatalmával
elaltatom a telet.
Faágakra rásuhintva
ébresztem a rügyeket.
Virág nyílik, ahol járok,
ágak végén tipegek.
Tündérszárnyam nyomában
már ott virít a kikelet.

Ismerkedjünk meg a tavaszi virágokkal!
-

A következő virágos kártyákat nyomtassátok ki, ha van rá lehetőségetek.

-

Nézzétek meg együtt a képeket, ismerkedjetek meg a tavaszi virágokkal, nevükkel.

-

Beszélgessetek színükről, alakjukról.

-

Játsszatok a kártyákkal!
1. Keresd az ugyanolyat!
Az asztalra tegyétek a kártyákat úgy, hogy a virágok láthatók legyenek, keressétek meg együtt a párokat.
Mondjátok ki a nevüket.
2. Virág kereső
Neve említése után a kisgyerek keresse meg, mutasson rá a megfelelő virágra.
3. Párkereső- Memória játék
Keverjétek meg a kártyákat, fordítsátok lefele az asztalon. Az első játékos válasszon két tetszőleges kártyát,
emelje fel, ha egyforma virág látható, akkor azt rakja magad elé, és újra ő következik, ha különböző, akkor
vissza kell tenni lefordítva az eredeti helyére.

A játék célja: minél több párt gyűjteni!

Egy kis segítség a virágokkal való megismerkedéshez:
1. Aranyfa
2. Krókusz
3. Hóvirág
4. Nárcisz
5. Tulipán
6. Százszorszép
7. Orgona
8. Téltemető
9. Jácint
10. Gyöngyvirág
11. Nefelejcs
12. Ibolya

Mondóka, ének ajánló:
Gazdag Erzsi: Itt a tavasz
Itt a tavasz, tudod-e?
Leheletét érzed-e?
Virágszájjal rád nevet
virágszagú kikelet.
Rádfüttyent egy bokorból,
füttyös madár torokból.
Rügyes ággal meglegyint
S érzed, tavasz van megint

Alkotás ajánló:

Készítsünk közösen tulipán csokrot:

Szükséges anyagok:





rajzlap
színes papírok
olló
ragasztó

Lépések:

Készítsetek közösen virágot

Amire szükség van: ragasztó, különböző színű szalvéta, kinyomtatott sablon
1. Nyomtassátok ki a virágot
2. Szalvétából ujjaitokkal kis gombócokat sodorjatok
3. Tetszés szerit ragasszátok rá a virág szirmaira a kis papír golyókat
4. Gratulálok, Az alkotásotok készen van.

Mozgásos játék kicsiknek és nagyoknak
Akadálypálya a szobában
A rossz időjárás miatt sajnos előfordulhat, hogy nem tudunk annyit szabad levegőn tartózkodni, ebben az
esetben otthon teremtsük meg a változatos mozgáslehetőséget gyermekeink számára.
Építsünk akadálypályát a gyermekekkel közösen!
Először is gondoljuk át és szedjük össze azokat a tárgyakat, berendezéseket, amelyek az akadálypályánk
részei lehetnek. Bármi jól jöhet, ami járáshoz, mászáshoz, ugráláshoz, fel- és lelépéshez, egyensúlyozáshoz,
gurításhoz, dobáshoz alkalmas.
Mi a következőket találtuk:


székpárnák, székek, kis fellépő, gumiszalag (helyettesíthető ugrókötéllel), Polifoam matrac, kislabda.

Biztosítsunk elegendő helyet az akadálypálya kialakításához.
Az összegyűjtött elemeket helyezzük el sorban, mutassuk meg a gyerekeknek milyen módon haladjunk
végig a pályán.
A fenti elemekből mi a következő akadálypályát varázsoltuk:

1. Mocsárjárás! Haladjunk végig a székpárnákon lépdelve.
2. Bújócska! Kúszással átbújás a székek alatt.
3. Ugróka! Fellépés, majd leugrás a kis fellépőről.
4. Egyensúlyozó! Járással végighaladni a szalagon.
5. Célbadobó! Kislabda gurítás a Polifoamból kialakított csőbe.

2. Mocsárjárás

1. Bújócska

3. Ugróka

5. Célbadobó
4. Egyensúlyozó

Az akadálypálya elemeit tovább variálhatjuk, a pályát nehezíthetjük azzal, hogy a járásoknál magas
kéztartással, csípőre tett kézzel haladunk.
A hátrafele haladást csak igazán vállalkozó kedvűeknek ajánljuk, mivel ez különös körültekintést igényel.

Jó szórakozást és jó mozgást kívánunk!

Mese
Vlagyimir Szutyejev: A három kiscica

Három kiscica, egy fekete, egy szürke meg egy fehér, meglátott egy egeret, és – uccu, neki! – utána futottak.
A kisegér beugrott a lisztesládába.
A kiscicák – hopplá! – utána. A kisegér elszaladt.
A ládából pedig három fehér cica mászott ki.
A három fehér kiscica meglátott az udvaron egy békát, és – uccu, neki! – utána futottak. A béka beugrott egy
ócska kályhacsőbe.
A kiscicák – hopplá! – utána.
A béka szépen tovaugrándozott, és a kályhacsőből előbukkant három fekete kiscica.
A három fekete kiscica meglátott a tóban egy halacskát, és – uccu, neki! – utána ugrottak. A halacska
elúszott, és a tóból kimászott három csuromvizes kiscica.
És a három vizes kiscica elindult hazafelé.
Útközben szépen megszáradtak, és olyanok lettek, mint voltak: egy fekete, egy szürke és egy fehér kiscica.

Szép álmokat kívánunk!

