„Kicsi vagyok, székre állok, onnét egy nagyot kiálltok…Boldog új évet kívánok!”

Játék
Évszak csoportosító:

Mese-Vers
Bujáki Lívia: A négy évszak
Tavasztündér
virágot hoz,
Ő ébreszti fel a fát,
Ő kiabál fel a Naphoz,
így az vígan süt le rád.

Melyik képet, hol helyeznéd
el?
Miért?
Évszak tabló:
Keressetek a régi
fényképek között:
-nyárit,
-tavaszit,
-őszit,
-télit!
nagyobb színes kartonra
készítsetek tablót belőle!
Játék közben fejlődik:

Nyár leánya
táncra perdül,
pancsol, mint a gyermekek,
fényruhája meg se rezdül,
bár homokban hempereg.
Ősz anyóka
barna ingben
száz levél közt álldogál,
Szélkirályfi arra libben,
megszökött a sárga Nyár.
Őszi lombok
mind lehullnak,
Télapó is erre jár,

Világ, amelyben élünk
-Új év- új évi szokások
Szilveszteri mulatozás –hogy
telt az év utolsó napja
-Mikor születtél, az évszak fa
melyik ágán van a
fényképed?
Milyen idő van akkor?
-Hány éves vagy?
-Milyen ruhába öltöztetett
anya, amikor megszülettél?
-Kérdezd meg a barátodat,
anyukádat, apukádat, mikor
született, melyik évszakban,
milyen idő volt akkor?

Kézműves tevékenység
Évszak tabló készítése:
Hozzávalók:
-Karton papír
-jancsi szög

-csipeszek
-színes ceruza,
nagyobbaknak festék
-ügyes kis kezek
Évszak fa készítése:

Ének-zene
Mondóka:
Adjon Isten füvet, fát
tele pincét, kamarát,
sok örömet a házban,
boldogságot hazánkban,
ebben az új évben!
(népi köktés),
Kicsi vagyok, székre állok,
onnét egy nagyot kiáltok,
hogy mindnyájan
meghalljátok:
Boldog új évet kívánok!
(népi költés)
Énekes játék:
Dobi, dobi hátát (ÉNO.123)
-testrészek ismétlés
A hajnali harangszónak …
Zenehallgatás:
Négy vándor jár körbe,
körbe
(ÉNO 318)

•

az elmúlt élmények
felelevenítése
közben a memória,
szóbeli
kifejezőkészség.

•

A képek
válogatásával:
csoportosítás,
halmazalkotás.

•

Ismeretek az
évszakokról.

Évszak Tabló játék:
Az évszak órán lévő fák
ruhája egy -egy évszakra
jellemző!
Találjátok ki, melyikre!
Állítsátok az óra mutatóját
az aktuális évszakra!
A csipeszeken képeket
láttok, melyik évszakhoz
csipeszelnétek azokat?

jaj rókának, jaj a nyúlnak,
és a varjú mondja: kár…
Csanádi Imre: Év múlik,
évet ér
Év múlik, évet ér, egymást
hajtja négy testvér.
Víg tavasz virághintő,
koszorús nyár kalászdöntő,
az ősz gyümölcsérlelő,
a tél havat terelő.
Négy ága van egy fának:
az egyik kizöldül,
a másik gyümölcsöt terem,
a harmadik hervadozik,
a negyedik szárazon áll.

Mese:
Fésűs Éva: Gyümölcs mese
12 hónap-görög mese

Hozzávalók:
-wc papír guriga,papír,
festék, parafa dugó, vagy
apró újjak
https://jatsszunkegyutt.hu/ismerkedjunk-azevszakokkal/

https://jatsszunkegyutt.hu/ismerkedjunk-azevszakokkal/
Játék a szabadban:
Kiránduljatok, sétáljatok!
Séta közben:
-egyensúlyozó járással
menjetek végig a járda
szélén, ha bizonytalanok
vagytok, kérjétek anya-apa
segítségét!
-kocka köves járdán
minden második kőre lépj!
minden harmadik kőre
ugorj, minden második
kőre lépj!
Ismételd!
Ha fa mellett mész el, ugrálj
fél lábon annyit, ahány
vastag ága van a fának!
találj ki te is gyakorlaot!

