
Ismét az online térben 2. hét 

Gólyák, békák 

2021. március 16. 

„Gólya, gólya brekeke, 

Kell-e béka pecsenye? 

Itt van már, tessék hát, 

Fogj magadnak egy békát!” 

Ötletelő napról napra 

Kedd: 

1. ötlet: Reggeli frissítő percek 

•  Állj egylábon! (Meddig bírod?) Most a másik lábon. 

• Tudsz addíg fél lábon állni, amíg elénekled a dalt? 

 

•  Ugrálva is megy? 

• Tegyél le egy zoknit magad elé a földre!  

• Fel tudod úgy venni, hogy nem hajlítod be a térded? És egylábon? 

Van még kedved egy kis mozgásra? https://www.youtube.com/watch?v=wYfoJLgxe0E 

2. ötlet: Próbáld meg! 

Át tudsz tenni egy nagy zsebkendőt vagy konyharuhát az egyik tálból a másikba egy 

konyhai csipesszel? 

 

Pihentető kávészünet a szülőknek       (beszélgetős, mesés percek Krisztával) 

11 órakor találkozunk: https://meet.google.com/dek-pfzx-gok 

 

3. ötlet: Figyeld és kövesd! 

Érdekel, hogy, hogyan élnek a gólyák? Akkor itt meglesheted: 

http://horgaszegyesulet.roszkenet.hu/node/1 

https://www.youtube.com/watch?v=wYfoJLgxe0E
https://meet.google.com/dek-pfzx-gok
http://horgaszegyesulet.roszkenet.hu/node/1


4. ötlet: Kutakodó 

Vajon miért hosszú a gólya lába és csőre? Ha megtudod a választ, írd meg nekünk! 

  

5. ötlet: Barkácsoljunk! 

 



6. ötlet: Iskolára hangoló: melyik gólyának, melyik az árnyéka? 

 

7. ötlet: Meseajánló a lefekvéshez: Hogyan repült versenyt a kolibri meg a gólya? 

 

A kolibri egészen kicsi madár, alig nagyobb a lepkénél. De szárnyai nagyon gyorsak. Olyan 

gyorsan röpül, akár a kilőtt puskagolyó. Egyszer aztán a fejébe vette, hogy legyőzi a 

legnagyobb gólyát is, pedig az akár naphosszat a levegőbe marad, csakhogy a röpte nagyon 



lassú és nehézkes. - Komámuram - szólt a gólyához a kolibri -, nem repülnénk egyszer 

versenyt? - Miért ne? Vajon elég erős vagy hozzá? - Nagyon erős vagyok! - büszkélkedett 

a kolibri. - No, majd meglátjuk. Mikor versenyezzünk? - Holnap reggel. - Jó. Holnap reggel 

várlak. Másnap reggel a kolibri a gólya elé állott. - No, komámuram, mi újság? - kérdezte 

a gólya. - Nincs semmi különös. - Akkor hát kezdjük a versenyt. Ki repül elsőnek? Kezd 

talán te, én majd utánad repülök. A kolibri felröppent, s hamarosan eltűnt. Ekkor a gólya 

is felröppent. De alighogy a folyó fölé ért, a kolibri kifáradt s a vízre hullott, s ott 

vergődött, csapkodott a szárnyával. Hamarosan odaért a gólya. - No, komámuram, mi 

újság? - kérdezte csúfolódva. - Nincs semmi különös - válaszolt a kolibri. - Látod, hogy 

megjártad? - nevetett a gólya. - Komámuram engedd meg, hogy a farktollaidba 

kapaszkodjam - kérte szelíden a kolibri. - Nem bánom - mondta jó lelkűen a gólya, s egyik 

hosszú lábát, amelyet röptében mindig kinyújt, azzal hogy kormányozza magát, most 

odatartotta a bajba jutott kolibrinek. - Ülj csak a lábamra - biztatta. A csuromvizes kis 

madár a gólya lábára kapaszkodott, szépen elhelyezkedett rajta, s biztatni kezdte. - 

Rajta, komámuram, csak előre! Így repültek együtt, és estére kelve a folyam túlsó 

partjára értek, szép békésen. Mondjátok meg, melyikük volt a győztes!  

 

Lerajzolnád nekünk a mesét? 

 

Kedves Szüleink! 

Délután 6 órakor találkozzunk az Online térben!  

https://meet.google.com/mkm-xjvj-six 

Befejezésül egy ötlet: Cserebere 

Mi lenne, ha kölcsönadnánk egymásnak társas játékokat. Lehet gyerekes, csak 

felnőtteknek valót. Mit szóltok? Este erről is beszéljünk! 

Szép napot! 

https://meet.google.com/mkm-xjvj-six

