Ismét az online térben 2. hét
Gólyák, békák
2021. március 18.

Ötletelő napról napra
Csütörtök:
1. ötlet: Reggeli frissítő percek
Változzatok gólyává! Térdfelhúzással járjátok körbe a kerítéstek egyik oldalátés közben
a két karotok legyen a gólya csőre. Tartsátok kinyújtva mindkettőt magatok előtt és
felfele. lefele nyitogassátok és akár még kelepelhettek is hozzá!
Kell egy kis segítség? https://www.youtube.com/watch?v=y-5xhzs77eY
Vagy, ha megtanuljátok a következő dalt, arra is járhattok gólyaként a kertben:

Vagy erre: Gryllus Vilmos: Kémény tetején https://www.youtube.com/watch?v=Sa3Jl_mx9Xg

2. ötlet: Játszunk most együtt!

❖ Vegyél elő két kanalat, és próbálj velük kelepelni. Sikerült?
❖ Vegyél elő egy kanalat, egy műanyag poharat, egy fakanalat és egy ceruzát.
Próbáld ki, ha leejted finoman milyen hangot ad ki! Játszhatjátok, hogy
valaki a családból becsukja a szemét, és ki kell találnia melyik tárgyat
ejtetted le.
3. ötlet: Mindent tudni akarok!
A gólyák ugyanúgy üdvözlik egymást, mint az emberek.
Te tudod, hogy kinek kell először köszönnie, amikor megérkezik?
a) aki megérkezik

b) aki már ott van

Az idős köszön előre vagy a fiatal?
a ) az idős

b) a fiatalabb

Köszöntök az erdőben, ha találkoztok valakivel?
a) igen

b) nem

Ha veszélyt éreznek, akkor hangosabban kelepelnek. Ezzel jeleznek a többieknek.
Változz gólyává, és amikor azt játszod, hogy veszélyben vagy, kelepelj hangosabban! Ha
elmúlt a veszély, halkabban kelepelj. Sikerült?
Amikor szerelmesek, lassabban kelepelnek. (Ez is sikerül?)

4. ötlet: Béka, béka berekeke
Békák kuruttyolnak: https://www.youtube.com/watch?v=AGu74mAt8vQ
Te tudsz kuruttyolni? (mert, ha nem akkor ezt 8is) gyakorolhatod velünk a meet-en.
Fésüs Éva: Békanóta
Békakirály papucsának elveszett a párja,
nézi erre, nézi arra, sehol se találja.
Kereste a gyereke,
ebihalak serege,
egy se lelte, úgy elnyelte
fekete tó feneke!
Szalajtották a kis gyíkot, nézze meg az árkot,
keresték a náderdőben szitakötő lányok.
Kereste a gyereke,
ebihalak serege,

egy se lelte, úgy elnyelte
fekete tó feneke!
Nem találják a papucsot sehol a világon,
ezért ugrál békakirály ma is mezítlábon!
Kereste a gyereke,
ebihalak serege,
egy se lelte, úgy elnyelte
fekete tó feneke!
Brekeke!..

Pihentető kávészünet a szülőknek

(iskolára hangoló percek Krisztával)

11 órakor találkozunk: https://meet.google.com/ppp-ucyu-dcd
5. ötlet: Barkácsoljunk! 6. ötlet: Iskolára hangoló

6. ötlet: Meseajánló a lefekvéshez: A kolbász, a béka és az egér (népmese)
Egyszer volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl, volt egy béka. A béka
összetalálkozott az egérrel és a kolbásszal. Hárman kezdtek beszélgetni, s elhatározták,
hogy ők örökös barátok lesznek.
Az egeret betették sepregetőnek, a békát beszerzőnek és a kolbászt szakácsnak. Így
mentek a dolgok egy hónapig. A béka beszerzett, mert ő jól tudott ugrani, hamar tudott
menni, jönni, az egér kisepregette a szobát, s hozott be fát meg vizet, a kolbász meg
szakácskodott.
Hát olyan jó ételeket csinált a kolbász, hogy örökké csak nyalogatták a szájukat.
Akármennyit ettek, nem tudtak jóllakni, mer nagyon jó volt az étel. Mikor letelt a hónap,
azt mondja a kolbász:
- Na, hát a dolog az rendre jár, melyiketek lesz a szakács?
- Hát legyen a béka.

Megtették a békát szakácsnak. Nekifogott a béka, így is szakácskodott, úgy is
szakácskodott, főzött ilyet, főzött olyat, de olyat nem tudott főzni, hogy a többieknek
jólessék. Főzött vagy három-négy nap, s akkor felmondtak a szakácsnak. Azt mondták,
hogy:
- Nem vagy jó szakács.
Megszégyellte magát a béka.
- Nahát akkor ki főzzön?
Azt mondja a kolbász:
- Az egeret tesszük oda.
Odatették az egeret. Ő is főzött vagy két-három nap, de ő se tudott jól főzni.
Rászorították a kolbászt:
- Csak te főzzél!
A kolbász váltig mondta:
- Én az én hónapomat lefőztem, s hogyha nem akartok ti főzni, akkor inkább felmondjuk a
barátságot.
Valahogy csak megkérlelték a kolbászt, mégis elvállalta, hogy még egy vagy két nap ő főz.
A béka gondolta, addig ő megtanulja, hogyan főz a kolbász. Nekifogott, hogy meglesse,
mit csinál.
Hát amikor a lé meg volt főve, egy darab idő múlva a kolbász, mikor látta, hogy nincsen
sehol senki, beledobta magát lébe. Megforgatta magát benne ügyesen, s akkor kijött.
,,Hopp - gondolta a béka -, most mát én is tudom, hogy kell csinálni! Azért olyan jó a leves,
mert beledobta magát."
Akkor ajánlkozott:
- Na, most már én leszek a szakács, most már én is tudok főzni!
Nekifogott, odatett egy jó nagy fazék vizet a tűzhöz. Jó tüzet csinált, s főzte, főzte.
Mikor már úgy gondolta, hogy meg van főve az a mindenféle, ami bele volt téve, nem várta
meg, hogy egy kicsit meghűljön a lé, hanem mikor a legforróbb volt, belészökött.
Hát alig tudott kiszökni, mind összeforrázódott, összefutott a hátán a bőr. Azóta van a
varasbéka.
Félreállott a főzésből, alig tudott mozogni, úgy összeégette a forró lé. A kolbász meg az
egér, mikor megmondta nekik, hogyan járt, kikacagták.
Felbomlott a barátság, s attól fogva mindenki külön élt. Máig is élnek, ha meg nem haltak.

Szép napot Mindenkinek!

7. ötlet. Iskolára hangoló. Hogyan lesz a a petékből béka?
Készítsetek egy békás könyvet! Valahogy így!

Ha ki tudjátok nyomtatni, akkor ezeket a képeket sorrendbe rakva beleragaszthatjátok
vagy akár meg is rajzolhatjátok!

