Kedves Szülők!
A jelenlegi rendkívüli helyzetben az ünnepekre, jeles napokra való ráhangolódáshoz, - mint már
korábban- illetve az óvodapedagógusok által megtervezett egyéb témák otthoni megvalósításához
ismét szülői segítségre lesz majd szükség, hiszen „az óvodai élet” otthon folytatódik a súlyosbodó
járványhelyzet miatt.
Ehhez összeállítottunk egy kis segítséget: ötleteinkkel és az internet adtalehetőségekkel ebben a
rendkívüli helyzetben az otthoni tevékenységek színesítéséhez kívánunk hozzájárulni.
Bízunk benne, hogy sikerül!

Március 15-ei megemlékezés, hazafiasságra nevelés
1) Külső világ tevékeny megismerése
Beszélgessünk a gyerekekkel a közelgő “Március 15-i” megemlékezésről. És, bár valószínűleg
nehéz nekik megérteni ezen ünnep lényegét, mégis a hangolódás, a közös élmények, képek,
hangulatok mélyítik az ünnep megélését.
Esetleg egy kis képes összeállítás segíthet ebben. (Zenével 3 percben.)
https://www.facebook.com/BaboFactory/posts/1774944039308382
Közben megbeszélhetjük a gyermekkel:
 Legnagyobb folyó: Duna (Budapesten is látható, voltatok-e már ott kirándulni/autóval
szoktatok-e arra járni?),
 legmagasabb pont: Kékes,
 legnagyobb tó: Balaton (nyaralás),
 főváros: Budapest (a városon belül hol laktok: lakcím gyakorlása nagyoknál kiemelten)
 Magyarország néhány fontosabb jelképe, majd a Március 15-i ünnep fontosabb
momentumai (zászlónk színeinek helyes sorrendje, kokárda, lovak, huszárok öltözete
és eszközei, várak, párta stb…)
A forradalmat indító március 15-e jelkép lett. 1848-ban ezen a napon nyomtatták a
magyar sajtó első szabad termékeit, a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt.
E napon az emberek kokárdát tűznek a ruhájukra, megkoszorúzzák Petőfi Sándor,
Kossuth Lajos szobrát.
Fehérvári huszárok vonulása:
https://www.youtube.com/watch?v=xeAG8K3ah24&ab_channel=G%C3%A1borKindl
Magyar huszárok öltözete, eszközei
https://www.youtube.com/watch?v=ouGp44MVNXo&ab_channel=ScraboShepherdOfficial

2) Külső világ tevékeny megismerése matematikai tartalommal
Interaktív online játékok. Jobb oldalon a „Kapcsoló sablon” fülnél lehet további játékvariációkat
keresni. Természetesen az ajánlások kiindulópontok, az adott gyermek fejlettségi
szintjétől/érdeklődésétől függ a játék nehézségének kiválasztása.
 Kicsiknek ajánlott: https://wordwall.net/hu/resource/12094855/m%c3%a1rcius-15p%c3%a1ros%c3%adt%c3%b3
 Középsősöknek ajánlott: https://wordwall.net/hu/resource/12126161/m%c3%a1rcius15-%c3%b3voda
 Nagyoknak ajánlott: https://wordwall.net/hu/resource/11679849/m%c3%a1rcius-15mem%c3%b3ria-%c3%b3voda

3) Mese, vers
 Mese kis- és középső csoportosnak: Tordon Ákos – A mézeskalács huszár
https://www.3szek.ro/load/cikk/38973/tordon_akos:_a_mezeskalacs_huszar


Mese nagyoknak: Orbán Andrea – A bátor mézeskalácshuszár
https://www.meseljmindennap.hu/orban-andrea-a-batormezeskalacshuszar.html?fbclid=IwAR3mkR8Pt1iwki3GvMBIqBdpIF1LulylrCleyKxPF2tIG
4JgXMZgfwExS8E



Diafilm:
http://diafilm.osaarchivum.org/public/?fs=108&fbclid=IwAR0ozC2FPhslh5bYDqG3A9R
F3UiTcnXdILlAt45N7dZUykO9HrzBuMvmf5Y&thumbnail=1



Vers: Weöres Sándor – Paripám csodaszép pejkó

Paripám csodaszép pejkó,
ide lép, oda lép, hejhó!
Hegyen át, vízen át vágtat,
nem adom, ha ígérsz százat.
Amikor paripám ballag,
odanéz valahány csillag.
Amikor paripám táncol,
odanéz a nap is százszor.
4) Vizuális tevékenység
 Várépítés nagy kockákból/fakockából/LEGO-ból -> térbeliség
Vár lerombolása kislabdával/szivacslabdával/összegöngyölt zoknival
 Csákó készítés fiúknak, párta készítés lányoknak
 Kicsiknek és középsősöknek: papírtányér/lap, piros kreppapír/festett zsebkendőgolyók,
festékek



Nagyoknak: parafa dugó, fogpiszkálók, piros-fehér-zöld
színű fonal

5) Ének-zene, gyermektánc
 Mondóka: Hopp, hopp, katona,
Felülök a csikóra.
Én ülök a csikóra,
Ti meg ketten a lóra.


Gyermekdalok:
Hej vára, vára
https://www.youtube.com/watch?v=SQsCvhaTWJU&ab_channel=ZeneiM%C5%B1hely
Gyí paci, paripa
https://www.youtube.com/watch?v=KrizSfU_9WY&ab_channel=D%C3%BAdol%C3%B3
https://www.youtube.com/watch?v=ZAYX_cUdJts&ab_channel=OviTeve
Aki nem lép egyszerre
https://www.youtube.com/watch?v=UguhqVQovIM&ab_channel=OviTeve



Zenehallgatás:
https://www.youtube.com/watch?v=k_EEbBeLzVc&ab_channel=Kolomposegy%C3%BC
ttes

6) Mozgás
 Négykézláb járás, átbújás bútorok (székek, asztalok, kifeszített pléd) alatt, felett ->
akadálypálya készítése
 Kreatív építkezés (bunker készítés)

