Kedves szülőK!
A mai szép tavaszi napon a rigókkal fogunk ismerkedni egy kicsit közelebbről. Hiszen
ilyenkor tavasszal a madarak egyre többet énekelnek, elkezdik építeni a fészkeiket, amibe
majd a tojásaikat rakják.
Anyával és apával ezen a videón meg tudjátok hallgatni milyen szépen énekel. Ugye ismerős?
Biztosan hallottátok már ezt a dallamot, amikor sétáltatok.
https://www.youtube.com/watch?v=1z6_JPB8dng
A következő képen egy feketerigó párt láthattok. A fekete színű az apuka, a barnás színű az
anyuka. Alatta pedig éhes feketerigó fiókák nyitják nagyra a csőrüket.

Vers
Szabó Lőrinc: Tavasz

"Mi az?" - kérdezte Vén Rigó.
"Tavasz!" - felelt a Nap.
"Megjött?" - kérdezte Vén Rigó.
"Meg ám!" - felelt a Nap.

"Szeretsz?" - kérdezte Vén Rigó.
"Szeretlek!" - szólt a Nap.
"Akkor hát szép lesz a világ?"
"Még szebb, még boldogabb!"

Dal
De jó a dió!

Szöveg:
"De jó a dió!" fütyül a rigó. Vidám dala száll: élni, jaj de jó!
Gyere, te rigó, itt van a dió, héja ropogó, bele csudajó.

Mese

Mese az eltévedt kisverébről
(Angol mese, Bartócz Ilona)

A fészekben kikeltek a tojások: öt kis verébfióka tátogott a mamája felé. A verébmama
megetette, melengette a kicsinyeit, s mikor nagyobbra nőttek, repülni tanította őket. Az ötödik
kisveréb bátrabb és ügyesebb volt, mint valamennyi testvérkéje.
Egy napon repüléslecke közben olyan messzire szállt, hogy nem látta sem a mamáját, sem a
testvéreit. Nagyon megijedt a kisveréb, a szárnya elfáradt, már nem is tudott röpülni, csak
ugrándozott a vékony lábacskáin. Addig-addig ugrándozott, míg a vadkacsa fészke elé ért.
- Befogadsz a fészkedbe-? - kérdezte a kisveréb.
- Befogadlak, háp-háp... - mondta a vadkacsa.
- De én csak azt tudom mondani; hogy csip-csirip!
- Akkor nem fogadlak be a fészkembe, háp-háp... - mondta a vadkacsa. A kis veréb
továbbugrált. Találkozott a galambbal, és megkérdezte:
- Melengetnél-e a szárnyad alatt?
- Melengetnélek szívesen, kruuú... buk... buruk... - turbékolt a galamb.
- De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip!
- Akkor nem melengetlek, kruuú... buk... buruk... - mondta a galamb.
A kis veréb továbbugrált. Találkozott a bagollyal.
- Éhes vagyok, adnál-e nekem enni? - kérdezte.
- Szívesen adok, uhuuu - huhogott a bagoly.

- De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip!
- Akkor nem etetlek meg; uhuuu - mondta a bagoly. Besötétedett, hideg lett, a kis veréb félt,
fázott, éhezett, s fáradtan ugrándozott egyre tovább, tovább. Ekkor meglátott egy szürke
madarat, az is a földön ugrált.
- Kedves madár - szólította meg a kisveréb a madarat -, befogadnál-e, megetetnél-e engem?
Befogadlak, megetetlek; melengetlek, én vagyok a mamád! Egész nap kerestelek, hívtalak,
csip-csirip!
A verébmama hazavitte a fiókáját a fészekbe, megetette, a szárnya alá vette, s ott melengette
reggelig.
Fáradt fióka vagyok, és csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip!

Mozgásos tevékenység
Lufihoki

Amire szükségetek lesz:




4-5 darab különböző színes lufi
egy ruháskosár
ütő gyanánt hosszabb papír guriga, légycsapó, seprű (minden olyan, ami ütőként
használható és biztonsággal a gyermek kezébe adható)

A játék menete:


Anya és Apa segítségével fújjátok fel a lufikat




Fektessétek oldalra a ruháskosarat vagy játéktároló dobozt, úgy, hogy egy kapuformát
kapjatok
Az ütő segítségével, egyesével próbáld meg a lufikat a kapuba juttatni. Amennyiben
minden lufi más színű, játszhatjátok úgy a játékot, hogy Anya vagy Apa mondja meg
épp melyik lufit kell a kapuba juttatnod

Manuális tevékenység
Rigófészek készítés

Amire szükségetek lesz:







a napi séta alkalmával gyűjtsetek apró faágakat, leveleket, füvet, terméseket, amiből
majd a fészket készítjük (ezeket megvizsgálhatjátok, tapasztalatokat szerezhettek a
tulajdonságaikról-puha, kemény, érdeskartonpapír (fehér)
fekete papír vagy újságpapír
ragasztó
papírtányér

Az alkotás menete:


a papírtányér aljára ragasztó segítségével helyezzétek fel az összegyűjtött faágakat,
füvet, mohát…stb, úgy






Anyát vagy Apát kérjétek meg, hogy a mellékelt sablon segítségével rajzoljon és
vágjon ki nektek egy madárformát
a fekete papírból vagy fekete-fehér újságpapírból tépjetek apró fecniket (ezek lesznek
a madárka tollai)
az apró fecniket ragasszátok fel a madár testére, a csőrét színezzétek ki sárgára, majd a
madarat is ragasszátok rá a fészekre
ha még van kedvetek megkérhetitek Anyát vagy Apát, hogy vágjon ki fehér papírból
néhány tojást, amit szintén a fészekbe tehettek

Kellemes időtöltést KívánunK neKteK!

