Ro-bo-tok va-gyunk!
2021. 02. 16-19.

Kiemelt célok, feladatok:
•
•
•
•

Játékba, mesébe ágyazott megfigyelések a testünkkel kapcsolatban
Élő, élettelen környezet megfigyelése
Alkotás csoportban – együttműködés, asszertivitás, konsturktív gondolkodás
Olvasás előkészítése szótagolás, hanogkra bontás

Mese, vers, mondóka

Ének, zene, tánc

Mese:

Robotok (gyors lassú ütem)

A vajaspánkó (orosz
népmese)

A gyerekek elemmel működő
robotok. az óvónő kopogással
adja a mozgás ütemét, ami
kezdetben gyors, hisz tele
vannak energiával. később
lassul a robotok mozgása,
fogy az energia. a végén
összecsuklanak a robotok,
lemerült az elem. ellazultan
fekszenek,
képzeletbeli
töltőállomások
érkeznek,
amelyek
feltöltik
a
robotokat. kezdődhet a
játék. beszélgetéstéma: az
emberek
számára
mi
jelenthet feltöltődést.

Szabó T. Anna –
Tükörrobot
Molnár Jacline - Robotok
Vers:
Finy Petra – Misi ma
masina
Barkochba játék
Szótagolás, szótagszámok
felismerése
Szavak bontása hangokra
Carlo Collodi - Pinokkió

Zsip-zsup kenderzsup
Babzsák adogatása körbe.
Hát ezek a robotok teljesen
eláztak…berozsdásodtak…de

Kísérletek,
matematikai
tapasztalatok
Síkmértani
formákból robotok
készítése
(kisebbeknél színek
tudatosítása)
Robot nyomdázása
legoból/duploból

Mozgás

sok
•

•
•

(szélesebb,
keskenyebb,
rövidebb, hosszabb
stb.)
Hogy lesz az
élettelen
babzsákból élőlény?
Bab
csíráztatása…meg
minden másé, ami
nem is biztos, hogy
odavaló.

Külső világ
megismerése,
heti alkotá

•

Változó ütemű
futások, belegyorsuló
futás, futások
irányváltással
Gyakolralok
babzsákkal
Élettelen fabábu
feléled –
testtudatosító játék
Testrészeket kell
megérinteni a
babzsákkal, amely
életre kel.

Beszélgetések a
robotok
hasznáról, hogy
miért
különlegesek és
pótlohatatlanok
az emberek.
A szeretetről
beszélgetünk,
elmondjuk, hogy
kit szeretünk a
legjobban a
csoportból
Az élő és
élettelen dolgokat
megfigyeljük
sétánk során ,
megfigyeléseinket
füzetbe rögzítjük
(pl. rajzolj le utad
során 3 élettelen

nézd
csak
kiskertet…

amott

a

Én kis kertet kerteltem….
Mit ültessünk a kertbe?
(vicceset is lehet – ceruzát,
követ stb) Előkészítjük a
babot az csíráztatásra.

Csavarok, anyák
párosítása.

tárgyat, két állato
és 1 növényt)

Saját Robotos
lapozókönyv
készítése (alsó,
középső, felső
fogalma)

Robotokokat
készítünk
újrahaszonosított
anyagokból.

Kaláka – Nálatok laknak-e
állatok

Felnőtteknek: https://www.libri.hu/konyv/fent-bedobod-lentkipotyog.html?gclid=CjwKCAiAsaOBBhA4EiwAo0_AnFA_NF_BHEWEN4xgOuNtA0Ai1_ekTW3tb7AidSUhy5aoc5wiEwUdxoC5-sQAvD_BwE

Mese:

A vajaspánkó
Élt egyszer egy öregember és egy öregasszony. Kéri az ember az asszonyt:
-Süss nekem anyjuk vajaspánkót!
-Ugyan miből süssek? Egy csepp lisztünk sincs.
-Ej, te asszony! Kapard le a kosár oldalát, seperd fel a magtárt: hátha kerül így egy kis liszt.
Úgy is tett az öregasszony: lekaparta a kosár oldalát, felseperte a magtárt, s került is liszt két marékkal. A tésztába tejfelt kevert, pánkót vágott
belőle, kisütötte vajban s kitette a pánkót az ablakba hűlni.
Elunta magát a vajaspánkó, legurult a lócára, a lócáról a padlóra, s a padlóról legurult az ajtó felé. Átgurult küszöbön a tornácra, a tornácról a
lépcsőre, a lépcsőről az udvarra, az udvarból túl a kapun, mindig messzebb és messzebb. Gurult, gurult az úton és szembe jött vele egy nyúl.

-Megeszlek te vajaspánkó!
-Ne egyél meg sandaszemű! Inkább hallgasd meg milyen szépet énekelek neked! A nyúl hegyezni kezdte a fülét, s a vajaspánkó rákezdte az éneket:
Vajaspánkó a nevem
Elmondom eredetem:
Magtárban sepertek,
Kosárról kapartak
Tejfellel kevertek
Kemencén sütöttek
Ablakon hűtöttek.
Megszöktem az otthonomtól
Gazduramtól, asszonyomtól
Mért féljek nyúl tőled?
Megszököm előled!
S tovább gurult. Úgy eltűnt a nyúl szeme elől mintha ott sem lett volna. Begurult a vajaspánkó az ösvényen az erdőbe, s találkozott a farkassal.
-Megeszlek te vajaspánkó!
-Ne egyél meg ordas farkas! Szépet énekelek neked. És fújni kezdte:
Vajaspánkó a nevem
Elmondom eredetem:
Magtárban sepertek,
Kosárról kapartak
Tejfellel kevertek
Kemencén sütöttek
Ablakon hűtöttek.
Megszöktem az otthonomtól
Gazduramtól, asszonyomtól
Megszöktem a nyúltól,
Miért féljek farkas tőled ?
Mindjárt megszököm előled!
S tovább gurult. Úgy eltűnt a farkas szeme elől mintha ott sem lett volna. Gurult, gurult a vajaspánkó az erdőben, s szembe jött vele a medve.
Csörtet, töri a lombot, rontja a bokrot.
-Megeszlek te vajaspánkó!
-Ne egyél meg tányértalpas, ugyan miért is ennél meg? S a vajaspánkó már rá is kezdte:

Vajaspánkó a nevem
Elmondom eredetem:
Magtárban sepertek,
Kosárról kapartak
Tejfellel kevertek
Kemencén sütöttek
Ablakon hűtöttek.
Megszöktem az otthonomtól
Gazduramtól, asszonyomtól
Megszöktem a nyúltól,
Ordas farkas úrtól,
Miért félnék medve tőled?
Megszököm mindjárt előled!
S tovább gurult. Úgy eltűnt a medve szeme elől mintha ott sem lett volna. Gurult, gurult a vajaspánkó, s szembe jött vele a róka.
- Jó napot vajaspánkó! Ej milyen jóképű, milyen pirospozsgás vagy! De a vajaspánkó már rá is kezdte:
Vajaspánkó a nevem
Elmondom eredetem:
Magtárban sepertek,
Kosárról kapartak
Tejfellel kevertek
Kemencén sütöttek
Ablakon hűtöttek.
Megszöktem az otthonomtól
Gazduramtól, asszonyomtól
Megszöktem a nyúltól,
Ordas farkas úrtól,
Mackó Miska úrtól,
Miért féljek hát tetőled?
Megszököm könnyen előled!
-Felséges ének! - szólt a róka. Csak az a baj, hogy megöregedtem kedvesem, rosszul hallok. Ülj csak ide az orrocskámra, s fújd el még egyszer!
Nagyon jól esett a vajaspánkónak, hogy így megdicsérték az énekét. Felugrott a róka orrára és újrakezdte:
-Vajaspánkó a nevem...

Abban a pillanatban a róka-hamm-bekapta.
Ha a róka a vajaspánkót be nem kapta volna, az én mesém is tovább tartott volna!
"Itt a vége, fuss el véle, kerekerdő közepébe!"

Ének:
https://www.youtube.com/watch?v=0MuQae5lPnI (Én kis kertet kerteltem)
https://www.youtube.com/watch?v=L0O2UdVe5XY (zsip-zsup kenderzsup)
https://www.youtube.com/watch?v=vvmpc83nv4A
Versek, mondókák:
Nagyobbaknak:

Finy Petra Misi ma masina
Misi ma masina reggel óta rézrobot,
Ahogy lépked nyikorog.
(Egy marék szappanbuborék című
albumból)
Nem emlékszem fejből a versre és az
oviban van a könyv…

Kisebbeknek:
Weöres Sándor – Kocsi és vonat
Jön a kocsi, fut a kocsi:
Patkó-dobogás.
Jön a vonat, fut a vonat:
Zúgó robogás.
Vajon hova fut a kocsi?
Három falun át!
Vajon hova fut a vonat?
Völgyön, hegyen át!
Zim-zim, megy a gép, megy a gép,
Fut a sínen a kerék,
Forog a kerék.
Zum, zum, nagy az út, nagy az út,

Fekete az alagút,
A masina fut.

Kézműves ötletek:

Fejlesztő játékok, feladatlapok:

