Ismét az online térben 4. hét
2021. április 12. - Versek hete

Tegnap április 11-én volt a Magyar Költészet Napja. Így a héten
a versekkel foglalkozunk. Hétfő a mienk, a többi a tiétek. Melyik
a kedvenc gyerekversetek? Jó lenne sok sok verset olvasni a
héten. A Végén összefűzzük, és ez lesz az idei Cinege verses
kötet. Rajzoljatok is hozzá, Azzal is díszíthetnénk a verses
kötetünket.
Kriszta verse: Csoóri Sándor: Moziba megy a Hold

Moziba megy a Hold, vigyorog a képe,
tízfilléres csillagok csörögnek zsebében.
Felhő-páholyban csücsül, bámulja a földet,
pereg a film: esti szél zöld héjú dinnyét görget
Nem dinnye az:vaddisznó!
Csörtet az erdőmélyből,
jujj! – a Hold
megijed, s lefordul a székről.
és a hozzá kapcsolódó ötletei:
Milyen Hold van most? Ha látod,
lerajzolnád?
Mi az az Ezüsthíd? Mi köze van a
Holdhoz?

Film a szuperholdról: https://www.youtube.com/watch?v=HKVPjhor26U
Ildi verse: Várnai Zseni: Úgy megnőttél (részlet)
Amikor még piciny voltál, olyan nagyon enyém
voltál,…

Mikor később nagyobb lettél, mindig messzebb,
messzebb mentél,
először csak a kiskertbe, aztán a nagy idegenbe…

Húzol engem Te fölfelé, mint a napfény maga felé
fát, virágot, lombos ágat - fölemeled az anyádat.
és a hozzá kapcsolósó ötletei:
❖ Keress képeket magadról és próbáld sorrendbe rakni, „ahogy növekedtél”!
❖ Kérd meg apát, anyát, nagy tesót, hogy meséljen el egy történetet Rólad!
❖ Fogj egy rajzlapot és hajtsd négy részre! Az bal felsőbe rajzold le magad
kisbabaként! A jobb felsőbe, amikor még csak mászni tudtál! A bal alsóba azt,
amilyen most vagy és a jobb lsóba, hogy vajon milyen leszel anyuka/apukaként!

Zsuzsi verse: Tarbay Ede: Hova bújt az árnyék?
János, Panna bandukol a réten,
tanakodnak, hova bújt az árnyék délben?
Gesztenyefa tetejére, fűz odvába, ürgelyukba, kazal mögé, házpadlásra?
Fű közé vagy eresz alá, gémeskútba, csősz zsebébe, csigaházba, kéménylyukba?
Amíg mennek, Jani, Panna, s tanakodnak,
az árnyékok mindenünnen előbújnak.
és az ötletei:
❖ Ha kisüt a Nap irány a kert és kezdődjön az árnyékfogó! (és vajon meg tudjátok
csinálni a repülőt úgy akármilyen valamire hasonlító árnyképet úgy, hogy 2 – 3-an
alkottok egy képet?

❖ Össze tudod párosítani?

Ági verse: Kányádi Sándor: Szitakötő tánca
Zurrogó-zirregő szitakötő tánca
csipkét ver a csengve csobogó forrásra.
Zirren kéken, zölden, sásról sásra táncol,
úgy veri a csipkét önnön árnyékából.

Reggeltől napestig egyvégtében járja,
de csak alkonyatkor látszik a munkája.
Akkor aztán pitypang, káka, békalencse
s a csobogó forrás minden egy szem kincse.
Szitakötő szőtte csipke alatt csillog,
s alábújik inni az esthajnalcsillag.
és az ötletek:
❖ Táncolj Te is! https://www.youtube.com/watch?v=3TGy1fW6DvQ
❖ Ha van kedved, akkor készíts szitakötőt!

11-kor meet-en várok mindenkit sok szeretettel!
https://meet.google.com/ejm-mpbw-oto

Szép napokat!

