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TAVASZI KINCSKERESŐ

Előkészületek:
-

Rejts el egy kis kincset (finom falatok/matricák) a lakás egyik
pontján.
Készítsetek só-liszt gyurmát. Pl, így:
https://www.youtube.com/watch?v=Ey37hZyFYak)
Nyomtasd ki a kincses térképet
Készítsetek elő zsírkrétákat, színes ceruzákat.

A gyerekeknek meg kell oldaniuk 5 feladatot, játékos küldetést és így
juthatnak el a kincshez. Ha minden feladattal elkészültek, akkor a
hideg-meleg játékkal elvezetheted őket a kincshez. Ha jó irányba
indulnak/közelednek a kincshez: azt kell mondani „meleg, meleg”, ha
rossz irányba mennek ezt: „hideg”. Ha már nagyon közel vannak a
kincshez, mondhatjuk: „forró”!

Kiinduló történet:
Szeszélyes Cicó eldugott egy láda kincset! Néha oda akarja adni, néha
nem. Azonban, ha teljesíted mind az öt játékos feladatot, akkor
kiérdemled kincset és Cicónak muszáj odaadnia Neked a tavaszi
kincseket! Sok sikert, jó mókát a kincshez vezető úton!

Feladatok:
1. Varázsoljuk elő a szivárványt!
Ismered a szivárvány színeit? Segítségképpen nézd a szivárvány fölötti
gyümölcsöket és haladj az ő színeik szerint felülről lefelé, színezd ki a
szivárványt. (piros, narancs, sárga, zöld, kék, lila)
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2. Mondóka
Mondjunk el közösen néhány időjárással kapcsolatos mondókát!
-

Süss fel nap, fényes nap, kertek alatt a ludaim megfagynak!
Fuj a szél a fákat, letöri az ágat, reccs!
Gyülekeznek a felhők (integetés az újakkal), esik az eső
(ujjbeggyel kopogás az asztalon), kopog a jég (ököllel dobogás
az asztalon), villámlik (összecsapjuk a tenyerünket), lecsap
(lecsapunk az asztalra), kisütött a nap! (kört írunk le a
levegőben)

3. Találd ki, ki vagyok?
- Lassan vánszorogva mászom, a házamat sose látom. (Csiga)
- Vízben élek, brekegek, ismertek-e, gyerekek?
Szúnyoglábon élek, a gólyától félek. (Béka)
- Icipici lánynak pettyes a ruhája, Kezedre ül, elszáll,
S csak bámulsz utána. (Katicabogár)
- Füvek sűrűjében barna zenész csücsül, S lábával hegedül…
Cirr-cirr.. száll a nóta, Kora reggel óta. (Tücsök)
Készítsd el gyurmából azt az állatot, amelyik a legjobban tetszik!
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4. Szobros játék!
Játszatok zenés-szobros játékot! A zene lehet ez a vidám dal a
változékony időjárásról:
https://www.youtube.com/watch?v=J0vc7GQuqWI

A feladat, hogy nemcsak táncolni kell, de el is kell játszani a dalban
hallható dolgokat. Azaz a borongós, esős időnél vacogni kell játékból, a
napsütéses résznél pedig játsszuk el, hogy melegünk van! Eközben a
játékvezető váratlanul meg-megállítja a zenét, ilyenkor mindenkinek
szoborrá kell válnia, azaz mozdulatlanul kell maradnia. Aki
megmozdul, kiesik. A játék a dal végéig tart.

5. Közel a cél!
Indulhatunk a cél felé, de úgy, hogy a gyerekek kedvenc állatukká
változnak át. Annak mozgását, hangját utánozva találgassák a kincshez
vezető utat! Indulhat a „hideg-meleg” játék, közel már a cél és az
elrejtett kincs!

Tartozékok:
-

Kincses térkép
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