„Azt mondod bab, azt mondom borsó”
Március 08-12.

Kiemelt célok, feladatok:
•
•
•
•

Matematikai tapasztalatok szerzése, számképek, számfogalom, műveletek előkészítése
Téri tájékozódás, viszonyszavak használata
Családi élmények felkínálása, együtt lenni jó…legalább egy picit!
Visszatérés az online kapcsolattartáshoz, tapasztalatok megvitatása, igényfelmérés

Mese, vers, mondóka

Ének, zene, tánc

Kísérletek, matematikai
tapasztalatok

Mozgás

Külső világ
megismerése, heti
alkotá
sok

Mese:
Andersen - Borsószem
hercegkisasszony
Vers:
Lelkes Miklós –
Borsókorsó

Borsó és bab válogatása,
majd ritmusképek
készítése (ti-borsó, tá
bab) – ezek eltapsolás
Családi alkotás:
Borsószem
hercegkisasszony
derékaljainak díszítése
színezéssel, mintázással
fekete kartonra

Borsót
vittem
a
malomba…-egyenletes
lüktetés tapsolása, majd
váll, fej ütögetése
Játék a lábujjakkal a
kicsitől a nagyig végig
masszírozni:
borsó,
borsó, borsó, borsó, bab
Csicseri
lencse…

borsó,

bab,

Talpmasszás: vetőborsó
és bab görgetése a talpak
alatt, majd külön tálba
válogatása
Esetleg tánc Bors néni
Futóbab rock n rolljára
Jó kis családi móka!

Számképek gyakorlása
kupak borsókkal –
számok szomszédai
Tájékozódás síkban:
tedd a borsószemet a
királykisasszony ágya
mellé, alá, fölé, párnák
közé, jobbra, balra
stb. (ezt javaslom
mindenkinek, sokaknak
okoz nehézséget az
oviban) a mellékelt
képen játszhatjátok
Hány ujjat fogok, hány
ujjat nem fogok?
Igyatok kék teát –
borsóvirág tea

Csűrüli, mamarika, paprika
egy..kezdetű vers (Kis
Benedek) mozgással
kísérve

Zöld selyempapírból,
csomagolópapírból,
gyurmából sodorjunk
borsószemeket.

Enyém a vár, tiéd a lekvár!

Készítsük el
vágással,
ragasztással a
hercegkisasszonynak
vetett ágyat
csomagolópapírból.

Várfoglaló játék – domb,
homok, sóderkupac
elfoglalója kiálthatja (vagy
karika, körkötél, földre
rajzolt kör), de meg is kell
védenie a várát az
ostromlóktól…
Guruljunk, mint a
borsószemek –
gurulóátfordulás előre
(bukfenc)
Váras labirintus feladatlap
Este 18.00 gyors szülői
Meet (Miben vártok
segítséget?)

Vessünk borsót, itt
az idő! Bírja a
hideget…
Este pedig jöhet egy
jó kis párnacsata!!!

Kék tea: https://www.manutea.hu/kek-tea-gyogynoveny-clitoria-ternateax11295?gclid=Cj0KCQiAs5eCBhCBARIsAEhk4r4WAmQoWOUrgL_K2jLf8qNoNpiiihcLXdE7cG1I-AEEeo_9ueRYzw0aAvG6EALw_wcB
Mese:
Andersen – Borsószem hercegkisasszony
Volt egyszer egy királyfi, aki hercegkisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám holmi jöttment hercegleányt, hanem olyat, aki igazán
trónra termett. Bejárta az egész világot, hogy meglelje a hozzá illőt, de minden választottjában talált valami kivetnivalót.
Hercegkisasszony akadt ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli hercegkisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat,
ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem lel magához való feleséget.
Egy este szörnyű vihar kerekedett, dörgött-villámlott, az eső meg úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. A nagy égzengésben
egyszer csak megverte valaki a palota kapuját. Az öreg király maga ment kaput nyitni.
Egy hercegkisasszony állt a küszöbön. De uram teremtőm, hogy megtépázta a zuhogó eső meg a vad szél! A hajáról, ruhájáról patakokban
szakadt a víz, a cipője orrán befolyt az eső, a sarkán meg kifolyt. S mégis azt merte mondani, hogy ő vérbeli hercegkisasszony!
– No majd elválik, hogy igazat mondott-e – gondolta magában az öreg királyné, de nem szólt senkinek; bement a hálókamrába, kiemelt az
ágyból minden dunnát, párnát, derékaljat, s egy szem borsót tett az ágydeszkára. Aztán rárakott a borsószemre húsz derékaljat, azokra
meg húsz vastag pehelydunnát, s oda vezette éjjeli hálásra a hercegkisasszonyt.
Reggel aztán megkérdezte tőle, hogy esett az alvás.
– Egy szemhunyást sem aludtam – panaszolta a hercegkisasszony. – Isten tudja, mi volt abban az ágyban! Egész éjjel nyomott valami,
akármelyik oldalamra fordultam. Csupa kék-zöld folt a testem. Restellem megmondani, de sosem volt még ilyen kényelmetlen ágyam!
Most már aztán láthatták, hogy vérbeli hercegkisasszony a vendégük, mert húsz derékaljon és húsz pehelydunnán keresztül is megérezte
azt a kicsi borsószemet. Csak egy javából való, igazi hercegkisasszony lehet ilyen kényes.
A királyfi nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy igazi hercegkisasszonyra akadt. A borsószem meg a királyi kincseskamrába került,
ott mutogatják mind a mai napig, ha ugyan azóta el nem lopta valaki.
Aki nem hiszi, járjon utána.

Matematikai tapasztalatok szerzése:
Hány derékaljat, párnát tett a királyné az ágykeretre?
„Hány ujjat fogok?” – számlálás kezekkel. Hátrarakatjuk a gyerek két kezét. Megfogjuk néhány ujját, megkérdezzük, hányat fogunk.
Érzékeli, hány ujját fogjuk, megszámlálja. Tapsoljon, ugorjon, stb. annyit, amennyi a kérdéses szám. Ugyanez a kivonás előkészítésére:
Hány ujjadat nem fogom?

Versek, mondókák:
. „Csűrüli mamarika” A játékos halandzsavers tartalmához és számaihoz igazodva mutassunk a kezünkkel hegyet, erdőt, várromot,
kellemetlenkedő legyet. Az 5-re toppantsunk, és felemelt jelezzük mérgünket, 6-ra félrefordított fejjel hunyjuk le szemünket,
„aludjunk nyugtalanul”, 7-re két kezünket V alakban magasra emelve kérdezzünk, a 8-ra ismét toppantsunk, és vegyünk fel fenyegető
testtartást, 9-re kérdő gesztust tegyünk kezünkkel, majd vízszintes irányban keresztezve hadonásszunk, végül ugrabugrálva, testünket
sikálva mutassuk, hogy csíp, tüzel a „paprika lőpor”. Minden verssor végén mutassuk két kezünk ujjaival az adott számot! A játék és a
ritmikus gyors mozgás örömet ad a tanulóknak a matematikaóra előkészítéseként.:
„Csűrüli mamarika” Csűrüli mamarika paprika 1, gyűlik, magasul a paprika hegy.
Csűrüli mamarika paprika 2, paprika hegyen egy paprika erdő.
Csűrüli mamarika paprika 3, paprika erdőn egy paprika várrom.
Csűrüli mamarika paprika 4, éjjel a várban dönög egy légy.
Csűrüli mamarika paprika 5, üsse a kő, no de csíp is a dög! Csűrüli mamarika paprika 6, nyugtalan alszik a paprika had
Csűrüli mamarika paprika 7, meddig vacakol még ez a légy?
Csűrüli mamarika paprika 8, jön Kevi Kund, mond, hé kara bonc!
Csűrüli mamarika paprika 9, dünnyögi: Paprika Tódor mi lesz?
Csűrüli mamarika tüsszög a Tódor, füstöl, kavarog a paprika lőpor.
Most jön a csűrüli mamarika 10, perzseli a legyet a paprika tűz!
Borsókorsó
Borsót vettem borsos áron
sírós sárban nagyvásáron.

Később kecses korsót kaptam.
Abba borsóm beleraktam.
Ó, sors! Földre hullt a korsó.
Szertegurult mind a borsó.
Cin-cin! Jött egy egérfalka.
Borsos árú borsóm falta.
Énekes játékok, gyermektánc:
Borsót vittem…
https://www.youtube.com/watch?v=Wtvw1Wr_5Ao (csak úgy, mert tetszik)
https://www.youtube.com/watch?v=bvBrbn6JDtk
Csicseriborsó, bab, lencse…
https://www.youtube.com/watch?v=T1MKyjK9n6E

Futóbab rock:
https://www.youtube.com/watch?v=i9BfoW3aId0

Kézműves ötletek:

Fejlesztő játékok, feladatlapok:

