GYŰJTŐMUNKA:
Amire a jövő heti játékainkhoz szükségetek lehet:
- ragasztó
- tűzőgép
- olló
- tejfölös doboz, befőttes üveg
- színes papír
- fonal vagy madzag
- festék, ecset, papír
- csipesz
- sütőpapír
- mozgó szem,
-zsenília
-dobókocka

A kamrából:
- rizs vagy bab vagy lencse
- alma
- keksz
- krémsajt
- koktél paradicsom
- vagy bármi ami amit a hűtőben találsz 

1.Itt hallgathatod meg a verset:
https://drive.google.com/open?id=1N8GaTWZr_X5U2v0qprbcOvxJ93Ep
_Oku
2.Emlékeztek még?
Hol ringatózott Kati katica?
Milyen madarat vett észre a szöcske?
Mit vitt a hangyagyerek?
Melyik állat futott a víz tetején?
Mit keres a krumplibogár?
3. Ha van kedved, lerajzolhatod a kedvenc bogarad. Ha szeretnéd,
lefényképezheted és elküldheted, vagy elhozhatod az óvoda pitypangos
postaládájába.
1.Készíts bogárgyűjtőt! Segítséget nyújtanak neked a képek! A befogott
bogarakat mindenképp engedd szabadon!

2. A bogárgyűjtő füzetet kinyomtathatod szüleid segítségével, vagy
elsétálhattok az óvodához, ahol a Pitypangos postaládában is
megtalálhatjátok.
Nyomtatható füzet:
https://drive.google.com/open?id=1ksXucKV_pfAf4KE735dzafWM4IK
NWXsU

3. Sétálj, nézelődj bogarássz! Sétáidra vidd magaddal a füzetet és
ceruzát és feljegyezheted hogy milyen bogarakkal találkoztál!
Melyik állatból találtál legtöbbet?
Melyik állatból találtál a legkevesebbet?
Melyik állat volt a legnagyobb?
Melyik állat volt a legkisebb?
Melyik állatnak hány lába volt?
Ha van kedved színezd ki a képeket!
4.Jó reggelt! Kezdjétek a napot egy finom (bogaras) reggelivel!
Segítségetekre lesznek a képek!

5. Ha van kedvetek készíthettek velünk szitakötőt, katicát, pókocskát.
Segítenek nektek a képek!
Katica, pókocska nyomda

Csipesz szitakötő

Sétáló pókocska, katica

6. Hallgasd meg a Házasodik a tücsök c’ dalt. Utánozd a dalban
szereplő állatok mozgását!
https://www.youtube.com/watch?v=n-6OmEYAeOE

7. Ha van kedvetek alakítsatok családi tücsök zenekart!
Használjátok hangszerként az otthon fellelhető eszközöket ( fedő,
fakanál, lábos, kanál), de készíthettek is saját hangszereket
(befőttesüveg, rizs, lencse, bab segítségével)

TÁRSASJÁTÉKOK
Most játszatok egy kis fejtörőt! Gondolkodjatok, számoljatok!
A játékokhoz szükséges képeket kinyomtathatjátok vagy megtaláljátok
az óvoda postaládájában!

1.Sudoku
https://drive.google.com/open?id=1Vr4dBlCEGMw_fu2UCZgGahCG49ly
1dZd
https://drive.google.com/open?id=1438OdgubCILh_B3t_1dhQrZ3eiJ3CI1P
2.Katica társas
https://www.pinterest.pt/pin/279926933074379902/visual-search/
Nyomtass ki két katicát, rajzolj rá pöttyöket tetszés szerint, majd ki is
színezheted!
Vágj hozzá annyi pöttyöt, amennyit a szárnyakra rajzoltál!
Dobj a dobókockával.
Rakj a katicára annyi pöttyöt amennyit dobtál!
A játékot az nyeri, aki hamarabb összegyűjti az összes pöttyöt a
katicára!

