Telet kergetünk…vagy a Tél kerget
minket!
2021. 02. 08-12.

Kiemelt célok, feladatok:
•
•
•
•

Játékba, mesébe ágyazott megfigyelések a természet átváltozásaival kapcsolatban
Ismeretszerzés az élmények útján
Közös alkotások, együttműködés, kreatív gondolkodás a művészet eszközeivel
Farsang előkészítése

Mese, vers, mondóka

Mese:
Fésűs Éva – Télkergető
hóvirág
A vajaspánkó (orosz
népmese)
Vers:
Egerszegi Ferenc – Télutó
Törőcsik Julianna –
Hóvirág
Tamás Mária – Ki űzi el a
telet?
„Jer, jer kikelet…”
(mondóka)
Az első héten még nagy a
csönd…Télkirály jár
közöttünk (csendkör), de
már valami mocorog a föld
alatt…hallod a manólábak

Ének, zene, tánc

Az első szirom
megszerzéséhez sorba kell
rendezni a különböző
magasságig megtöltött
üvegpoharakat a
legmélyebb hangútól a
legmagasabbig. Próbáld meg
leutánozni a hangjukat! Ez a
Télkirály kedvenc
hangszere)

Kísérletek,
matematikai
tapasztalatok
Az éjszaka megint
csípős, borongós
hideget hozott
magával…Bár a
jégpalota elolvadt, de a
Télkirály mozdulatlan
keménnyé fagyasztotta
a pocsolyákat a
földeken.

Hogy felolvaszthassuk,
Aztán meg kell szerezni a meg kell szereznünk a
Télkirály összes csengőjét, varázspálcáját, melyet
melyet féltve őriz (bekötött 7 lakat alatt őriz.
szemű
Télkirály
ül
A kulcsok jégbe fagyva
jégvárában,
körülötte
várják, hogy
száncsengők).
felolvasszuk őket közös
A
jégvárat
meg
kell erővel.
olvasztani,
varálzsoljunk
Vajon milyen eszközzel
hát:
tudnánk leghamarabb
Cifra palota, kék az ablaka… hozzájuk jutni?

Mozgás

Külső világ
megismerése,
heti alkotá
sok

A Télkirály megneszelte,
hogy elvittük a
varázspálcáját és éktelen
haragjában fogcsikorgató
hideget küldött ránk.
Jégfogó: felolvasztani úgy
lehet, ha átbújunk a
terpesztett lábak alatt.
Fagyott testrészeinket
átmozgatjuk egy kis
ugrálással (ugrások páros,
majd egylábon), közben
mondogatjuk az évszakok
neveit – a télnél egy
fordulatot teszünk) végül
zsugorkanyarulati átugrás
tornapad felett.
Hiába minden próbálkozás a
Tékirály a nyomunkban lohol.
Futójáték: ha azt kiáltom,
hogy tél be kell bújni egy

Megvarrjuk a
képzeletbeli
szoknyánkatl - A
varrótű tánca
(egyensúly- és
járásgyakolrat)*
Akvarellfestés
vizes papírra
(fagyasztás),
majd hóvirág
hajtogatása,
ragasztása a
festett háttérre.
Elmegyünk sétálni
és megnézzük,
vajon sikerült-e
előcsalogatni a
szégyenlős
hóvirágot.
Bár nagyon
hideget ígérnek,

dobogását? Csukd be a
szemed!

Csipp-csepp, egy csepp öt Melyik kulcs melyik
csepp meg tíz…
lakatba illik?

Honnan hallod? (hallási
figyelem)

Olvad a jégvár, szivárog a
föld alá a sok hólé.

Vajon miről sutyorognak?
Tudod, ha elcsíped a
sapkájukat megláthatod
őket!!! Emlékszel még
Tinórura? Képzeld, most
egy hóvirághagymát
dédelget! Csakhogy ez a
kis virág bizony nem
akarja kidugni a fejét a
földből, mert elszakadt a
sziromszoknyája. Ha a hét
során összegyűjtjük a
három szirmocskát és
abból szoknyát készítünk,
biztosan kibújik, hogy
jelezze a Télnek, hogy
hamarosan letelik az
ideje!

A kis virághagymák álmosan
nyújtózkodnak,
aztán
megmosakszanak a friss,
hideg vízben…
Fehér liliomszál…
Kuporodjatok le a földre, és
hallgassátok
meg,
hogy
milyen
sziromszoknyáról
álmodnak a virágok. A
felcsendülő
dallamokra
változzatok át bármivé, amit
a téli föld súgott nektek!
Rajzold le, mivé változtál!
Mialatt táncolunk Tinóru
kecses
mozdulatainkból
finom
hófehér
fonalat
sodor. Reggelre a csillagok
megszövik az első szirmot…

•

•

Kiegészítő
tevékenység:
tükrözés
üvegkavicsokkal,
kulcsokkal.
Hóvirág
készítése
fonalból.

Ha sikerül
kinyitnunk a ládát a
varázspálca mellett
találunk még egy
gombolyag bűvös
fonalat, melyet a
selyemhernyók
szőttek a téli
állatok nesztelen
osonásából.
Kikészítjük
Tinórunak, hogy
megszője a második
szirmot…

barlangba (asztal alatt), ha
tavaszt kiáltok, meg kell állni,
karok oldalsó középtatásban.
Hiába minden, Télkirály egy
csípős forgószelet küldött
ránk – forgás tengely körül.
Majd lefekszünk a földre,
megdermedtünk.
Küldj meleget a fagyott
testrészeidnek
(testtudatosító játék)
Fokozatosan felolvadsz,
elernyedsz. Végy mély
lélekzeteket és szívd
magadba az új tavasz
reményét!
Bár kint még tombol a tél, de
hallod a cinke már azt dalolja,
hogy „nyitnikék”! hopp Tinóru
résen volt és elcsípte a
felcsendülő madárdalt, hogy
megszője a harmadik
szirmot.

de, ha találunk
fejét billegető
hóvirágot a
kertek alján,
kétség sem fér
hozzá, hogy a
Tavasz már útra
kelt, hogy
kiseprűzze a
Telet!

*

A varrótű tánca

Tinórunak ügyes keze,
Szakadt ruhák menedéke.
Lyukas zokni, nadrág, szoknya,
Egytől egyig mind megvarrja.
Hegyes tűje járja táncát,
Készíti a cikk-cakk formát,
Oda-vissza cikk-cakkban jár,
Reggel már egy ép ruha vár.
Egy min. 4 méter hosszú kötél a padlón. A gyerekek kezében egy-egy babzsák. A kötél mellett állnak jobb oldalt, jobb kezükben tartják
a babzsákot. Jobb lábukkal keresztezve átlépik a kötelet, közben borító mozdulattal átteszik a babzsákot a bal tenyerükbe. Majd
váltva.(nagyok)
Kicsik a kötélhez közelebb eső lábukkal lépnek át, miközben a fejükön egyensúlyozzák (esetleg fogják) a babzsákot.

Mese:
Fésűs Éva: Télkergető hóvirág
Amikor a tél megérkezett, erdőn-mezőn dermesztő lett a csend. Mindenki behúzódott előle, ki odúba, ki kuckóba
Ez a tél nagyon goromba legény volt, befagyasztotta a vizeket, hóbatyuját jól kirázta, aztán ráérősen végigdőlt a kopár lankákon, és
akkorát fújt, hogy a gyengébb madarak lefordultak a faágról.

Ínséges idő köszöntött az erdő, mező népére. Mindent beborított a hideg hótakaró. Csak az ökörszem dala és a cinegék csettegése
tartotta ébren a reményt, hogy lesz még újra kikelet.
Mindenki dideregve tűrt és várta, hogy majd csak cihelődni fog ez a mogorva tél is, mint a többi tette. Nyújtózik egyet, megcsikorgatja
a fogát, azután odébb áll, és csupa kis ezüst tócsa marad a lépte nyomán, mint megannyi villogó víztükör, amelyekben már a fiatal tavasz
nézegetheti kék szemét.
Így álmodoztak egymáshoz bújva a fázós kis állatok, egészen addig, amíg egy nyúl körül nem szaladt a rettenetes hírrel:
- Nem megy el a tél! Itt marad örökre!
Támadt erre nagy ijedelem!
- Kitől hallottad ezt ugrifüles?- faggatták a nyulat.
- Magától a téltől! Éppen a fülemet hegyeztem a dombon, amikor nagyot sóhajtott és azt mondta: ”Hej de jól érzem magam ezen a tájon!
Sose megyek el innen!”
- Jaj nekünk! Éhen veszünk!- remegtek a nyulak.
- Tennünk kell valamit! Mivel lehetne távozásra bírni ezt a dermesztő, hideg hatalmat?
- Bízzátok csak ránk!- mondták a farkasok. – Majd mi elkergetjük. Addig üvöltünk a fülébe, míg világgá nem szalad.
Minden este olyan hangversenyt rendeztek, hogy zengett tőle a téli táj.
Hanem a tél meg se moccant, sőt, hogy ne hallja a farkas zenebonát, még vastagabb hótakarót húzott a fejére. Az éktelen lármára
felriadtak a medvék.
- Nektek is befellegzett, mackó bácsik! Sose láttok többé lépes mézet, mert nem megy el a tél!- szólt a nyúl.
Több se kellett a medvéknek! Pozdorjává zúzzák a tél sok-sok drága jégkristályát, akkor biztosan elszalad. - gondolták.
Felmásztak a dombra, onnan görgették a hatalmas kődarabokat a tó meg a patak jegére. Csörömpölt, recsegett, ropogott a jég. Ám a tél
csak mérgesebb lett, és a fogát csikorgatta.

- Forduljunk a szelekhez!- tanácsolta a róka.
- Kérjük meg, hogy hordják el ezt a sok havat.
A szelek összefogtak, kavarogtak, végig sepertek a tájon, de annyi volt a hó, hogyha egyik helyről elhordták, a másik helyen annál több
lett.
A konok télnek a föld alá is híre ment. Lent a mélyben Földanyóka féltve ringatta, csitítgatta a kis hagymabölcsőben szunnyadó virágait:
- Csicsíja babája! Aludjatok még, ki ne hajtsatok! Nem akar elmenni a tél.
- Nem akar?... No, azt szeretném én látni! – csendült meg egy vékony hang a homályban, és úgy, amint volt, egy szál fehér ingecskében
kipattant a bölcsőjéből Földanyó icipici leánykája, a hóvirág.
- Azonnal bújj vissza, mert megfázol! – parancsolt rá Földanyó.
- Dehogyis bújok, dehogyis fázom! Ne félj anyókám majd én elkergetem azt a makacs vén telelt.
- Te? – hüledezett Földanyó. – Hiszen az a farkasüvöltéstől, medvék erejétől, szelek ostromától sem ijedt meg, hát hogy képzeled, hogy
megállhatsz előtte?
- Így ni! - mondta a kis virág, és már bújt is kifelé elszántan a hideg rögök között, a fagyon át, a havon át, minden erejével.
Amint átdugta fejecskéjét a hótakarón, vidáman felkacagott:
- Jó napot tél bácsi! Hát te még itt vagy?
- No, nézd csak! – ráncolta össze zúzmarás szemöldökét a tél. – Hogy mertél a szemem elé kerülni?
- Hiszen itt a tavasz! – csilingelt a hóvirág. – De úgy látszik csakugyan igaz, amit rólad beszélnek!
- Mit beszélnek rólam te inci-finci?
A hóvirág felágaskodott és huncutkodva súgta:
- Azt, hogy el akarod adni jégvirágaidat a tavasznak!

- Hűűű! Micsoda hazugság! – bömbölt nagyot jeges haraggal a tél. – Egy szó sem igaz belőle!
- Hát akkor miért raktad ki őket minden kirakatüvegre?
- Tüstént leszedem valamennyit! - kiabált a tél és meg is tette.
- No, de az a jégcsap csengettyű mégiscsak eladó, ugye? – csacsogott tovább a hóvirág.
- Egy sem eladó! – förmedt rá a tél, és mérgében azokat is leszaggatta.
- Hát akkor a hó!... legalább abból hagyj nekünk! Tavasz tündér szeretne megmosdani benne, hogy üdébb legyen tőle.
- Egy maroknyit se hagyok! - vicsorgott dühében a tél, és máris söpört bele mindent a batyujába.
A hóvirág rámosolygott:
- Azért még nem kell haragudnod, hiszen anélkül is olyan szép a tavasz! Ha nem hiszed, várd meg, itt jön a nyomodban!
- Micsoda? Azért sem várom meg! Látni sem akarom!
Vállára lendítette a batyuját, és átlépett a dombon.
Boldog ujjongás támadt erdőn, mezőn:
- Oda nézzetek! Mégiscsak elmegy a tél! Túljárt az eszén egy bátor kis hóvirág!
Az erdő széle pedig egy szempillantás alatt telis-tele lett Földanyó üde, fehér ruhás leánykáival:
„Telet kergetünk,
tavaszt hirdetünk,
Ébredj fel nagyvilág,
higgy nekünk,
higgy nekünk!...”

Ének:
Cifra palota:
https://www.youtube.com/watch?v=6AtVKn1y4hs
Csipp-csepp:
A vers ritmusára dobogunk az ujjunkkal először lassan, majd egyre gyorsabban.
Fehér liliomszál:
https://www.youtube.com/watch?v=l6oTKqUcvq4
https://www.youtube.com/watch?v=3xeuqbi-CPU (Beethoven 7. szimfónia 2. tétel)
Versek, mondókák:
Nagyoknak:

Középsősöknek:

Kicsiknek:

EGERSZEGI FERENC - Télutó

Tamás Mária: Ki űzi el a telet?

Télkergető

Teletűző,

Jer, jer kikelet

Fűnövesztő

Seprűzd ki a hideget

harang hangú

Ereszd be a meleget

csengetyűző,

Dideregtünk eleget.

Zúzmara porlik
Söpri a fény
Csurran a hólé
Ház ereszén.

Fönn a fa ágán
Cinke dalol
Készül az ünnep
Már valahol.

Törőcsik Julianna: Hóvirág

Holdvilágos éjszakákon,
Jég alatt, és hó alatt,
Alszik egy kis hagymalányka,
Ég alatt, és föld alatt.
Napsugárka melengette,
Dunyha alól felkeltette.
Hagymalányka zöld ruhája,
Fénytől ékes koronája,
Hófehér kis harangocska,
Tündöklő kis csillagocska.
Tavaszhozó hóvirág,
Veled ébred a világ!

eszterlánci
cérnát fűző
kikelet.

Kézműves ötletek:

Fejlesztő játékok, feladatlapok:

