
Ismét az online térben 2. hét 

Gólyák, békák 

2021. március 19. 

 

„Béka, béka, brekeke, 

Reggelente brekeg-e? 

Ha reggel is brekegne, 

Torka is berekedne.” 

 

Ötletelő napról napra 

Péntek: 

1. ötlet: Készítsetek békát kövekből! 

 

2. ötlet: Játszunk most együtt! 

Ha lefestetek 6 kavicsot zöldre és hatot fehérre (békák és gólyák) és egy vastagabb lapra 

rajzoltok egy nagyobb négyzetet és abba 3x3 kiessebbet, akkor kezdődhet is az amőba, 

melyet ketten játszhattok. Az egyikőtök a béka, a másik játékos a gólya. Cél: egymás mellé 

vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan kirakni egymás mellé 3 békát vagy 3 gólyát. 

       

 



3. ötlet: Beszélgessünk kuruttyolva! 

Csak a hangsúllyal tudsz kérdezni és válaszolni, de az egyetlen szó, amit kimondhatsz az 

a kutykurutty       

4. ötlet: Meseszövés 

És akkor kezdjük a mesét! 

Én kezdem, a Te történeted hogyan folytatódik? 

Egyszer volt hol nem volt, élt egyszer egy gólyacsalád. Gólyamama és gólyapapa egy 

csodás házikó kikövezetett kéményére építették a fészküket. A házban egy család 

lakott gyerekekkel. Egyik nap…… 

Pihentető kávészünet a szülőknek       (iskolára hangoló percek Krisztával) 

11 órakor találkozunk:   https://meet.google.com/jjz-pfzg-zpt 

Szükségetek lesz 3 tálra és 3 pár zoknira! 

7. ötlet: Meseajánló a lefekvéshez: A róka és a gólya 

A róka találkozott a gólyával. Végignézett a piros csőrű madáron, és csúfolni kezdte: 

- Ó, te boldogtalan gólya, neked csak két lábad van! 

A gólya ránézett a rókára, s látta, hogy annak bizony négy lába van. Ezen aztán úgy 

elcsodálkozott, hogy még a csőrét is nyitva felejtette. 

- Ó, te boldogtalan gólya - folytatta a róka -, hiszen neked nincs egyetlenegy fogad sem! 

Bezzeg nekem van huszonnégy fogam, száz okos eszem, négy lábam, két fülem és egy 

csodaszép farkam! 

A gólya elszomorodott, bánatában még hosszabbra nyújtotta a nyakát, és pislogott. 

Addig-addig pislogott, míg egyszer csak észrevette, hogy ember közeledik. 

- Mélyen tisztelt róka, vigyázz! Vadász közeleg - kelepelte halkan. 

A róka behúzta lompos farkát, és huss! - a bozótba suhant, a gólya meg utána. 

Együtt reszkettek a sűrűben, mert hallották a vadász közelgő lépteit. 

- Ó, mélyen tisztelt róka - nyafogott a gólya -, minket keres a vadász. Szépen kérlek, 

gondolkozz, mitévők legyünk! Hiszen neked négy lábad, huszonnégy fogad, és száz okos 

eszed van, gondolkozz hát! 

- Könnyű azt mondani! - reszketett a róka. - Az ijedségtől különben is elszállt ötven okos 

eszem! 

A vadász léptei egyre közelebbről hallatszottak. 

- Ó, mélyen tisztelt róka, mondd meg, mitévők legyünk, neked tudnod kell, hiszen négy 

lábad, huszonnégy fogad és ötven okos eszed van! - siránkozott a gólya. 

- Süsd ki te magad! - förmedt rá a róka. - Az ijedségtől elszállt mind az ötven okos 

eszem! 

A vadász közben utat tört a bozótosban. Elsőnek a gólyát látta meg, de az sem holt, sem 

eleven nem volt, úgy rettegett. A vadász megfogta a gólya hosszú lábát, de aztán 

https://meet.google.com/jjz-pfzg-zpt


félrehajította, s egyre beljebb nyomult a sűrűben, mert meglátta a róka gyönyörű szép 

lompos farkát. Megragadta, kihúzta a bokor alól a rókát, és annak rendje-módja szerint 

végzett vele. 

"Szép bundát csinálok magamnak a prémjéből" - gondolta a vadász, azzal ment, hogy 

fölszedje és hazavigye a gólyát is. 

Csakhogy a gólyának addigra nem volt se híre, se hamva, csak egy esze volt neki, az igaz, 

de azt az egyet most jól használta: míg a vadász a hencegő rókával bajlódott, a kétlábú 

és egyeszű gólya elmenekült. 

 

Mesenéző percek: https://www.youtube.com/watch?v=5uO5Amm6SeY 

És, ha van kedvetek a hétvégén rajzolni, festeni, akkor rajzoljátok le a legjobb pillanatot 

a hetetekből! Ha minden héten ezt lerajzoljátok, akkor az első ovis napon, ha behozzátok, 

el is mesélhetnétek Nekünk. Sőt egy kiállítást is rendezhetnénk a teraszon ezekből a 

művekből. (emlékeztek még? Az első héten a magyar zászló színeivel játszottunk. a héten 

a békákkal, gólyákkal és, hogy mi lesz a jövőhéten az még legyen egy pár napig titok! 

Hétvégén várjuk a Békás tavi centiket, gumicukrok megvéve       

 

Szép napot, hétvégét Mindenkinek! 

A hét lezárásaként van kedvetek színezni? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5uO5Amm6SeY


Egy kis segítség: 

 

   

    


