A „BOGARÁSZUNK” témában a második heti ajánlásaink, avagy heti kis projektünk
A TÜCSÖK ÉS A HANGYA

1. Először is hallgassátok meg a mesét, amit a következő linken találhattok meg!
https://www.youtube.com/watch?v=NM8ug4Z41Xs

Egy másik változatban el is olvashatjátok
http://misogaadel.weebly.com/uploads/1/4/7/3/14732912/la_fontainea_tucsok_meg_a_hangyak_leporello.pdf







Tetszett a mese vége? Te hogyan fejeznéd be másképpen? Próbáld meg!
Mit jelent az, hogy fölkopik valakinek az álla?
Milyen tulajdonságok jellemzik a tücsköt? És a hangyát?
Mit jelent az, hogy valaki héthatáron túl van?
Rajzold le a kedvenc jeleneted benne, vagy a mese végét, ahogy te megváltoztattad.

2. Készítsünk társasjátékot a meséhez! Ehhez az alap négyzetrácsot és a kis kártyákat vagy ki
kell nyomtasd, vagy ha ezt nem tudod akkor a pitypangos postaládában a hozzávalókat
megtalálhatjátok. Szükség lesz még egy akkora kartonra, amekkorára ráfér a kivágott
négyzetrácsod. Ha kivágtad, ragaszd fel a kartonra. A fénykép segítségével jelöljétek X jellel a
hangya és a tücsök kiindulópontját. Vágjátok ki a másik mellékletet is a hegedűket, gyümölcsöket,
a hangyát és a tücsköt, ki is színezhetitek előtte. Szükség lesz még két kisebb karton darabkára,
amire a hangyát és a tücsköt ragaszthatod. Helyezzétek el össze-vissza a négyzetrácsokban az
összes hegedűt és gyümölcsöt ábrázoló kártyát! Ennyi! Kezdődhet a játék, amit ketten
játszhattok… Egyezzetek meg, hogy ki melyik szereplővel lesz.. ki a hangyával, ki a tücsökkel. A
tücsök a hegedűs képeket, míg a hangya a gyümölcsöket gyűjti…Számoljátok ki, hogy ki kezd.
Felváltva dobtok egymás után. Aki kezd, az dob a dobókockával. Ahányat dobot annyit léphet a
négyzetrácsokban. Figyelem: Csak előre, hátra, oldalra lehet lépni és egy dobásnál egyszer szabad
kanyarodni (irányt változtatni - jobb, bal) valamerre. A cél mielőbb összegyűjteni a saját kártyákat.
A játékot nem lehet megunni, sok féleképpen lehet variálni. mindig máshova tenni a képeket,
türelmeseknek, kitartóaknak fejjel lefele téve a képeket Itt érdemes azét szintén kartonra ragasztani,
hogy ne látszódjék át.
Jó szórakozás kívánunk mindenkinek a játékhoz!

3. Hallgassátok meg GryllusVimos Kistücsök c. dalát. figyeljétek meg hangulatát
https://www.youtube.com/watch?v=7puETRCElFA
Most hallgassátok meg Gryllus Vilmos Hangyák c. dalát is!
https://www.youtube.com/watch?v=gfZ-1x-nnaQ
Melyik dal hosszabb dal?
Melyik dal gyorsabb?
Lépkedj, menetelj együtt a hangyákkal. Készíts hangya fejdíszt, ha szeretnél.

4. Nézzétek meg a linkre kattintva a Baltazár Bazár – Hangyák c. igen érdekes kis rövidfilmjét.
https://mediaklikk.hu/video/m2-matricak-baltazar-bazar-hangya/
A pitypangos postaládában találhattok egy színezőt a meséhez és két vonalvezetési gyakorlót.

