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Hangoló
Beszélgessünk az évaszakokról, az időjárás
változásáról és arról, hogy milyen jelei vannak
a természetben a tavasz ébredésének.

Milyen tavaszi virágokat ismertek? Ha tehetjük,
menjük ki a természetbe. Ha erre most nincs
lehetőségünk, nézegessünk tavaszi virágokról
képeket, nevezzük is meg őket!

Mese a fekete tulipánról
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kert. A kertben
virágtündérek laktak. Minden virágra más és más tündér
vigyázott. Minden tündér szoknyája, olyan színű volt, mint
annak a virágnak a szirma, amelyiken lakott. Az egyik
tavasszal, a tulipántündérek szokásos bálja előtt, nagy volt az
izgalom a kertben.
– Hallottátok, hogy ősszel ültettek fekete tulipánt? – kérdezte
a rózsaszín szoknyás tulipán tündér.
– Nagyon kíváncsi vagyok rá, sohasem láttam még fekete
szoknyát!
– Hát azt most sem fogsz, mondta a sárga szoknyát viselő
tündér – mert én nem hiszem, hogy fekete színű lesz a
szoknyája. Talán sötétlila, vagy sötét bordó, de fekete az
semmiképp!
– Honnan tudod ezt ennyire biztosan – méltatlankodott a
rózsaszínszoknyás tündér.
– Onnan, hogy fekete virágok, nincsenek. Amit feketének
neveznek a kertészek, az mindig csak valami sötétebb színt
takar. Majd nézzétek meg, ha nekem nem hisztek. – mondta
határozottan a sárga szoknyás tündér és elsietett.

Nagy volt a várakozás. És egyszer csak a távolban, feltűnt a
fekete szoknyás virágtündér. Földig érő fekete szoknyája
sötéten suhogott, egyszerűen gyönyörű volt, ahogy elhaladt
az ágyást szegélyező apró fehér virágok előtt. A színes
szoknyás virágtündérek irigykedve bámulták.
– Nézzétek meg, még hogy ez nem fekete – kiáltott fel
elégedetten a rózsaszín szoknyás tündér.
– Várjál csak amíg közelebb ér – szólt a piros, mert ő már
látta…
Ahogy közelebb jött a fekete szoknyás tündér és a napfény
megcsillant a szoknyáján, már tisztán lehetett látni, hogy az
bizony nem fekete. Bársonyos sötétlila színben pompázott,
ahogy odalépett a meglepett többi tündérhez, és kedvesen
köszönt.
– Sziasztok. Tudom, hogy azt hittétek én a fekete tulipán
tündére vagyok ezért a szoknyám fekete színű lesz. Az én
tulipánom igazi neve azonban Éjkirálynő. Azért, mert a színe
olyan, mint a csillagok nélküli, éjszakai égbolté. Igaza van a
sárga tulipán tündérnek, fekete virágok nincsenek, csak
olyanok, akiknek nagyon sötét színűek a szirmaik. Mint
nekem. Nézzétek csak meg! – mondta és vidáman forogni
kezdett hosszú szoknyájában. Erre a többi tulipán is elkezdett
pörögni, és nevetve táncoltak a kertben körbe-körbe a színes
tulipánok között.

Alkossunk együtt!
Készítsük el együtt a tulipános kertet, az Éjkirálynőt és a
tulipán tündérét! Ami kelleni fog hozzá:
-

vízfesték
ecset
mosogatószivacs
fehér krepp papír
zöld krepp papír
hurkapálca
kartonpapír
ceruza
papírragasztó
ragasztópisztoly

Rajzoljunk egy tündér és egy tulipán, valamint két
levélsablont. A sablont a nagyobb gyerekek már ügyesen
körbe tudják rajzolni és a vonal mentén ki is tudják vágni a
formákat. Rajzoljuk meg a tündér ruháját, arcát, majd fessük
ki. Amíg szárad, vágjuk ki és fessük be a tulipánt és a
leveleket is.

Amíg szárad a tulipánunk, addig vágjunk a feltekert zöld
krepp papírból egy kb. 1 cm széles csíkot. A végét ragasszuk
hozzá a hurkapálcához, majd szorosan tekerjük fel rá. Amikor
készen vagyunk, ragasszuk meg a másik végén is.
A tündér ruháját fehér krepp papírból készítsük el. Nagyobbat
vágjuk, mint amekkora a sablon, hogy szép bő szoknyája
legyen. Kicsit gyűrjük össze a tetejét, majd deréknál
ragasszuk rá a tündérre. Fessük be a szoknyáját is. Ha lilát
szeretnénk mi is, de nincs a vízfestékünkben lila szín, a kék és
a piros keverésével kaphatunk. A vízfesték felületen is jól
keverhető, először fessük be kékkel, majd még vizesen fessük
be pirossal is a szoknyát, hogy lilát kapjunk.
Amikor minden megszáradt, ragasztópisztollyal ragasszuk fel
a zöld hurkapálcára a leveleket és a tulipán fejét, egy másik
hurkapálcára pedig a tündérünket. Tegyük őket biztonságos
helyre és jöhet a tulipános kert megfestése.
Fogjunk egy nagyobb fehér kartonlapot és vizezzük be, kicsit
áztassuk el (de ne tocsogjon!) a mosogatószivaccsal, hogy
szépen ússzanak rajta a színek, majd kezdhetjük is a
szivaccsal a festést. Először a hátteret fessük meg: a kék eget
és zöld füvet, majd jöhetnek a szivacs sarkával a virágok is.
Természetesen hagyjuk gyerekünket szabadon alkotni, ne
korlátozzuk sémák közé, legyen olyan a tündér, a tulipán és a
kert is, amilyet ő elképzelt!
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