“Fa nélkül egy fillért sem ér a táj.
S üres a fa, ha nincs rajta madár.
Én azt hiszem nem kelne föl a nap,
Ha nem lennének fák és madarak.”
Horváth Imre

Az

és a

ajánlásával

Kedves Családok!

Erdő Ernő bácsi meséi (mindenkinek)
Elmondja: Reviczky Gábor
Mi az az erdő?
https://www.youtube.com/watch?v=qieaVaYejk8
Kik azok az erdészek?
https://www.youtube.com/watch?v=vq3h05eRPx0
Kik azok a vadászok?
https://www.youtube.com/watch?v=oduxRVeZ9PI
Hogyan kell az erdőben viselkedni?
https://www.youtube.com/watch?v=DFKjNsFfapI
Kik azok a természetjárók?
https://www.youtube.com/watch?v=T425PqoHpaQ
Kik azok a természetjárók?
https://www.youtube.com/watch?v=T425PqoHpaQ
Mire valók a turistajelzések?
https://www.youtube.com/watch?v=zdk9gF7OT5o
Mi az a tanösvény?
https://www.youtube.com/watch?v=FE4baOHzUII
Mi a különbség a tanösvény és a turistaút között?
https://www.youtube.com/watch?v=IRU4JOpRPjI
Mi az az erdei iskola?
https://www.youtube.com/watch?v=dhdGc2An6Bo
Mik azok a ligetek?
https://www.youtube.com/watch?v=cJsSCVB2rHM
Mi az az erdei pihenőhely?
https://www.youtube.com/watch?v=A0soPHeCmoI
Hol lehet tüzet rakni az erdőben?
https://www.youtube.com/watch?v=r65ZEPl7fSM
Miért van szemét az erdőben?
https://www.youtube.com/watch?v=e0R54unAwDY

Albert mondja a természet jobban tudja A fa nem csak egy fa 6
https://www.youtube.com/watch?v=11poKyaDwaE (legnagyobbak)
Albert mondja a természet jobban tudja Mennyit ér egy madár 3
https://www.youtube.com/watch?v=ow0cVYjeGXw (legnagyobbak)
A madarak - Hát (m)ilyenek az állatok?
https://www.youtube.com/watch?v=8BVUTuHBFGA (mindenki)
A madárvilág csodái - madáritató - védett madarak- természetfilm
https://www.youtube.com/watch?v=Z1xTFiGk8Fo (mindenki)
Bolond madarak
https://www.youtube.com/watch?v=DAL3PGfX4w8 (mindenki)
Sofia by Alvaro Soler - Choregraphy Zumba Fanny & Sarah
https://www.youtube.com/watch?v=10vVaWfDzak

Mozgás és tánc

"Rockabye" - Zumba® Kids Choreography
https://www.youtube.com/watch?v=dkH1nZkkNbY
Mommy and Me Dance Workout
https://www.youtube.com/watch?v=tj4ew7n42Bg

Mesék kicsiknek és nagyoknak:

Mese egy fáról

.
Volt egyszer egy kicsit fa, amit a kertész és a felesége ültettek. Nem telt el sok idő, és máris lehetett látni, amint az első zöld hajtás szelíden
kibújt a földből A fa, ami tulajdonképpen még egyáltalán nem volt egy igazi fa, először pillantotta meg a Napot. Érezte levélkéjén a Nap
sugarainak melegét, és feléje nyújtózott. Köszöntötte a maga módján, boldogan hagyta magát beragyogni és csodaszépnek találta, hogy a
világon van és növekszik.
- Nézd csak, hát nem kedves a mi fánk?
- Szólt a kertész a feleségéhez.
-Igen, kedvesem, ahogy mondod, egy szép fa. A fa elkezdett növekedni, nagyobb és magasabb lett, mindig tovább nyújtózott a Nap felé.
Érezte a szelet és az esőt, élvezte a meleget és a biztos talajt a gyökerei körül, és boldog volt. Valahányszor a kertész és a felesége eljöttek,
hogy megnézzék, megitassák vízzel és szép fának nevezzék, jól érezte magát. Mert valaki szerette őt, ápolta, gondozta és vigyázott rá.
Nem volt egyedül a világon.
Így megelégedetten növekedett magának, és nem is
akart semmi mást, mint élni és növekedni, érezni a
szelet és az esőt, a földet és a napot, azt, hogy
szeretik, és ő is szeretni akart másokat.
Egyik napon észrevette a fa, hogy különösen jó volt
egy kicsit oldal felé nőni, mert onnan jobban sütött
a Nap a leveleire. Most azért egy kicsit balra
kezdett nőni.
- Nézd a mi fánk ferdén nő! – mondta a kertész.
Mióta szabad a fáknak ferdén nőniük, és méghozzá
a mi kertünkben? Pont a mi fánk! Hozd csak az
ollót, hogy egyenesre nyessük a fát!

A fa keservesen sírt. Az emberek, akik őt eddig olyan szeretettel gondozták, akikben bízott, levágták ágait, amelyek közelebb voltak a
Naphoz. Ettől kezdve nem nyújtotta ágait a nap felé.
Ugye milyen jó kis fa a miénk?
Bizony kedvesem, igazad van, a mi fánk jó fa. A fa elkezdte érteni a dolgot. Ha azt csinálta, ami kedvére volt és örömet okozott, akkor
szemmel láthatóan rossz fa volt csak akkor
volt kedves és jó, ha azt tette amit a kertész és felesége
elvártak tőle. Ezért aztán egyenesen fölfelé nőtt, és vigyázott arra, nehogy még egyszer ferdén nőjön. Nézz oda, a mi fánk szégyentelen
gyorsasággal nő a magasba. Illik ez egy igazi fához? Gyorsan elküldte feleségét az ollóért, hogy visszavágja az ágakat. ezen az éjszakán
nagyon sokáig sírt a fa.

- Miért vágták le csak úgy az ágait, amik nem tetszenek a
kertésznek és feleségének? A fa dacos lett. Nos jó, ha a magasba
nem lehet, akkor majd széltébe. Majd meglátják, mire mennek
vele. Végül is, ő csak növekedni akart, érezni akarta a napot, a
szelet, a földet, örömre vágyott, és örömöt akart adni. Bensejében
egészen pontosan érezte, hogy a növekedés helyes dolog.
Így hát most oldalágakat hajtott.
- Hát ezt nem tudom megérteni – morgott a kertész – képzeld csak
a mi fánk egyszerűen csak széltében növekszik. Illik ez?
Ezt nem engedhetjük meg neki. Újból helyre kell nyesnünk.
A fa már nem tudott sírni, nem volt több könnye. Abbahagyta a
növekedést. Már nem volt öröm számára az élet. Mégis, úgy tűnt,
most tetszik a kertésznek és feleségének. Ha az egész már nem is
okoz igazi örömöt, de legalább szeretik.
- Apa szerinted is szomorúnak látszik ez a fa?
- Nem tudom, amikor kicsi voltam, mint te, még én is láttam, hogy
egy fa örül vagy szomorkodik. De ma már ezt nem látom. A fa
tényleg szomorúnak látszik, biztosan senki sem szereti igazán.
Nézd csak, milyen rendesen nőttek az ágai. Azt hiszem, egészen
másként akart volna nőni, és ezért szomorú most. Amikor a
leányka látta, hogy senki sincs a közelben, gyöngéden simogatni
kezdte a fa kérgét. Közben halkan suttogta:

„Én szeretlek téged, fa. Veled vagyok. Ne add föl, kedves fa!” Együtt élték át, ahogy a fa nagyon óvatosan, először félénken és
tétován, majd kicsit bátrabban, végül erőteljesen növekedni kezdett. Telve életörömmel görbén lefelé növesztette ágait, mintha
először csak hajladozni akarna, és ki nyújtóztatni a tagjait. Azután oldal irányba növelte ágait, mintha az egész világot a karjaiba
akarná zárni, majd a magasba, hogy mindenkinek megmutassa, milyen boldognak érzi magát. A kertész és felesége alig hittek a
szemüknek, mégis csendes örömmel figyelték, ahogy a leányka mindenért megdicsérte a fát, amit csak növesztett magán.
Legjobban a leányka örült, hogy az õ fája mindazoknak akik megcsodálták, bátorságot és kedvet adott az élethez.

Mesék mindenkinek

Zelk Zoltán:
A tölgyfa születésnapja
Az erdő közepén állott az öreg tölgyfa.
Ő volt az erdő legtiszteletreméltóbb
lakója, ha a madaraknak kalapjuk lett
volna, bizonyára megemelték volna,
mielőtt rászállnak. Mert többet tudott ő
a madarak életéről, mint maguk a rigók
és mátyásmadarak. Hiszen száz év alatt
ezer és ezer fészket ringatott az ágain,
ezer és ezer madárfióka röppent
először világgá a lombjai közül.
Egyik nap a bagoly elővette
falevelekből készült kalendáriumát, és
kiszámította, hogy másnap lesz a
tölgyfa születésnapja. Össze is hívta a
madarakat, és azt indítványozta, hogy
lepjék meg valami ajándékkal a
jóságos tölgyfát.
Persze mindnyájan örültek a bagoly indítványának,
s annak, hogy a tudós madárnak kalendáriuma van, s így
megünnepelhetik a tölgyfa születésnapját. Törték is fejüket, hogy
mi lenne a legalkalmasabb ajándék, de a bagoly ezt is tudta:

– Mi lenne más, mint valami szép dal? Madarak
vagytok, hát énekelni fogtok a tölgyfának.
De nem akárhogyan!
Megalakítjuk az első erdei
dalárdát, tanulunk valami szép
dalt, és egyszerre elénekeljük
holnap
hajnalban.
Megkezdődött a tanulás, de
bizony nem sokra mentek vele. A
rigó csak fújta, hogy „tillió”, a
szarka csak azt, hogy „csörgőcsörgő”, a varjú csak azt, hogy
„kár Pál, kár Pál”. Végül össze is
vesztek, s elszálltak, ki merre
látott. De azért másnap hajnalban
mind odalopóztak a tölgyfa
ágaira, és mind elfújta különkülön a maga nótáját.
Így is volt jó ez, mert így tetszett a százéves
tölgyfának, s meghatottságában azt ígérte, hogy
még száz évig fogja ringatni a rigó-, szarka- meg
harkályfészkeket.

Mesék a legnagyobbaknak
+ könyvajánló
Wass Albert Erdők könyve Mese az erdőről
https://www.youtube.com/watch?v=TSnayigpuiE
Az öreg tölgy meséje (Magyar szinkronos, Orosz rajzfilm, 1948)
https://www.youtube.com/watch?v=Y-MlyhNriek
Kitalálós mese: 3. rész Állathangok
https://www.youtube.com/watch?v=8OqE44oC4js
Magyar népmesék: Az égig érő fa
https://www.youtube.com/watch?v=W0FxK_n1WmU
Csudamadár (népmese nagyoknak)
https://magyartube.com/2013/03/03/magyar-nepmesek-a-csudamadar/
(a mese szövege)
https://nepmese.hu/mesetar/mesek/a-csudamadar

Erdők – tavak sorozata

Zelk Zoltán: Mit mondanak a madarak?
Hát te igazán megérted,
mit a madarak beszélnek?
nemcsak csipegnek, pityegnek,
fütyülnek és csiripelnek?
-Ó, dehogyis, szólnak mást is,
van őnekik szavuk száz is,
vagy talán még ezerszáz is!

Versek mindenkinek

Rigó
Hát most milyen madár szól itt?
S hallod, éppen téged szólít
téged szólít, tőled kérdi,
tudsz számolni? Mondd meg néki,
ezer fán mennyi dió.
Ha nem felelsz, hát megmondja,
tavaly ősszel megszámolta,
ezer fán annyi dió,
hogy éppen egy millió!
Fiú! Fiú! Millió!
Millió! Millió!

Cinke
Hallgasd csak a cinegét,
azt mondja, hogy: "Nyitnikék!
Elolvadt a hó, a jég
ne aludjon kert, a rét,
az a dolguk: nyitni, nyitni,
virágot, rügyet kinyitni,
nyitni, nyitni, nyitnikék!"
Nem mindig ilyen vidámak,
mikor téli ágra szállnak,
eledelre nem találnak,
panaszkodnak: "Nincs... nincs...nincs...
Itt sincs...itt sincs, sincs, sincs,sincs..."
Ha valamit mégis lelnek,
még akkor sem örvendeznek,
mert keveset ád a télmondják is, hogy: "Kicsit ér!"
Kicsit ér! Kicsit ér!

Pacsirta
Ez meg milyen madár lehet?
Túlszállt már három felleget,
s mindjárt eléri az eget!
A pacsirta! ki más lehet?!
Mindig csak az eget járja,
földön fészkel, égen szárnyal,
sohase röpül a fára!
Figyeljed csak milyen tréfás,
jókedvű a mondókája:
"Felmegyek!
felmegyek!
megnézem
az eget!
Kérek ott
szekeret,
lovat és
szekeret!"

Gryllus Vilmos Kémény tetején
https://www.youtube.com/watch?v=Sa3Jl_mx9Xg
Mentovics Éva - Bükösdi Gábor: Gólya
https://www.youtube.com/watch?v=JmD0NC1_bqk
Garai Péter: Elbotlott egy felhő
Elbotlott a felhő, elesett
Eleredt a könnye, leesett.
Plötty, plotty, toccs,
Plötty, plotty, toccs,
Kész locs-pocs.

Cinke madár, mikor lesz nyár?
Majd ha apád aratni jár!
Hermann Marika: Kelep Elek

Én vagyok a Kelep Elek,
Amikor kell kelepelek.
Hosszú a csőröm,
Hosszú a lábam,
Fehér a tollam,
Fekete a szárnyam.
Kelepeld el nekem Elek,
Hogy én vajon ki lehetek?
Azt mondod, hogy veréb vagyok?
Mellé fogtál, de jó nagyot.
De ha tovább találgatod,
Egyszer majd csak kitalálod.
Ám addig is, te kedves Elek,
Neked én elkelepelem,
Gólya vagyok, Kelep Elek,
Jegyezd jól meg, kelep- kelep.

Zelk Zoltán: Párbeszéd
- Honnét, szomszéd?
- Ahol voltam, onnét!
- Mit evett?
- Eleget!
- Mi jót?
- Hernyót!
- Hány volt?
- Egy volt!
- És még?
- Kukacot!
- Mennyit?
- Hatot!
- Hát még?
- Legyet!
- Hányat?
- Hetet!
- Mást még?
- Pondrót!
- Sok volt?
- Nyolc volt!
- Jó volt?
- Jó volt!

Találós kérdések a fákról
Akit meg nem
ijesztettek, mégis
szüntelenül reszket.
(nyárfalevél)

Sok gyerek seregbe,
fára mész nevetve.
Magjával ne köpj le,
akaszd a füledre.
(cseresznyefa)

Útszéli erdő, jó tűzifa,
tavaszi szellő jó illata.
Virágra száll méhek hada
Mézet gyűjt a kaptárába.
(akácfa)

Erdőn lakik, vagy a kertben,
zöld a színe télen nyáron.
Feldíszítik decemberben,
oly szép akkor, mint az álom.
Mi az?
(fenyőfa)
Ha tél, ha nyár
mindig egy ingben jár.
(fenyőfa)

Zöld burokban születtem,
mikor aztán nagy lettem,
a zöld burok kirepedt, és
az úrfi kiesett.
(dió)

Koronás, de nem király,
még csak nem is hercegnő,
Törzse vastag, ága sok,
évek alatt nagyra nő.
Körtéfa
(fa)

https://www.youtube.com/watch?v=nAWs3lT0Yv8&feature=youtu.be
Marosszéki kerek erdő
https://www.youtube.com/watch?v=qJTsweqCRAg&feature=youtu.be

Találós kérdések a madarakról
Keressétek meg melyikre igaz!
Szürke színű a ruhája,
nem repül el Afrikába.
Itt marad a téli fagyban,
magvakon él a nagy
hóban.
(veréb)

Az erdőket járja,
Fúr-farag, de mégsem ács
nevét kiabálja.
kopog, mint a kalapács.
(kakukk)
Fák orvosa, doktora,
erdőben az otthona.
(harkály)
Tó vizében lépeget,
békák veszedelme,
Eresz alatt van lakása,
Békát fog, és messze néz,
Vagy a partfal oldalába,
Fél lábon merengve.
Villásfarkú, gyorsan repül,
Lehet füles, lehet macska, (gólya)
De nyarat nem hoz egyedül.
Hogy ha repül nincsen hangja,
(fecske)
Jelképe a bölcsességnek,
Nagyfejű, mondja a verébnek.
(bagoly)
Kity-koty, kity-koty kotyogok.
Dalolva száll az égre fel,
Milyen anyóka vagyok?
röptében is énekel.
(pacsirta)
(tyúk)
Szemétdombon hetykén állok,
Virradatkor kiabálok.
Sziklaszirten tanyázik,
(kakas)
Levegőben vadászik.
Csöre horgas, karma nagy,
Magas égből le-lecsap.
Elment a tyúk vándorolni
https://www.youtube.com/watch?v=7P95RQmmYaw&feature=youtu.be
Szeme éles, nincs hibája,
Gólya bácsi, gólya
Ő a madarak királya.
https://www.youtube.com/watch?v=2oOtXbYgeiM
(sas)
Az árgyélus kismadár
https://www.youtube.com/watch?v=RHw9ucds47k&feature=youtu.be

Tollazatom színes,
pompás,
megismétlem a
mondókád.
(papagáj)

Anyanyelvi játékok (nagyobbaknak)
Szólások, közmondások
Vajon mit gondolnak a gyerekek?
Beszélgessetek: Kérdezzétek meg, mit jelenthet. Nagyon jó ötleteik szoktak lenni.
Érdekesen látják a világot. Mi mindig jól szórakozunk a válaszaikon.

Fantázia mozgató

Várja, hogy a sült ... a szájába repüljön. (galamb)
(kifejezőkészség fejlesztő)
Ritka, mint a fehér ... . (holló)
Kövér, mint Márton ... (lúdja)
Ha fa lennél, milyen lennél? Miért?
Más ... ékeskedik. (tollával)
Ha madár lennél, melyik lennél? Miért?
Úgy bánik vele, mint a hímes ... (tojással)
Ha virág lennél, milyen lennél? Miért?
Egy ... nem csinál nyarat. (fecske)
… tolláról, embert barátjáról. (madarat)
… lehet vele fogatni. (madarat)
... mondja ...nek, hogy nagyfejű. (bagoly , veréb)
Nyeli, mint … a nokedlit. (kacsa)
Ha már …, legyen kövér! (lúd)
Jobb egy … tíz tyúknyaknál. (lúdnyak)
Sokat akar a ..., de nem bírja a farka. (szarka)
Vak … is talál szemet. (tyúk)
Jobb ma egy ..., mint holnap egy túzok. (veréb)
Azt csiripelték a … . (verebek)
Sok … disznót győz.,,, (lúd)
Forgolódik, mint a tojó…..( galamb)
Dobbal nem lehet ……fogni (verebet)
Már a …..is ezt csiripelik (verebek)

Mi a hiányzó szó?
A fa teste akkor görbe,
Ha nem egyenes a ... (törzse)

A fa dísze, koronája,
Napfény evéshez: a szája.
Zöld és a fán jó sok él,
Nem más, mint a ... (falevél)
Vizet hogyha iszom,
Szívószálként használom.
Kapaszkodni segítenek,
Sok kusza szál: a ... (gyökerek)
Fák ruhája én vagyok,
Rá erősen tapadok.
Minden törzset megvédek,
Jó pajzs vagyok: a ... (fakéreg)

Egy kis fejtorna
Számfogalom előkészítése.
Halmazok létrehozása,
összehasonlítása,
számosság
-Evőeszközök válogatás (kanál, villa, kés, kiskanál) Melyikből van több? Számlálás külön-külön, majd az evőeszközök
összehasonlítása.
-Cipőkből válogatás: férfi, női, gyerek cipők. Melyikből van több? Számlálás, összehasonlítás. Melyik nagyobb, melyik kisebb?
-Építőjátékok válogatás: fakockák, műanyag kockák válogatása szín, anyag szerint. Számlálás, összehasonlítás

20 Egyszerű Ötlet, Hogy Hogyan Rajzolj Állatokat
https://www.youtube.com/watch?v=WQI5ZEWOe_Q&t=102s
27 EGYSZERŰ RAJZ TRÜKK
https://www.youtube.com/watch?v=Gy6b0pabDqk&t=112s

Barkács sarok - újrahasznosítás

Jó szórakozást kívánunk

Óvó nénik

