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Online Ovi 3.hét:2021. 03. 22-26. 

A hét témája: A Víz Világnapja- a víz az 

élet lételeme 

Külső világ tevékeny megismerése: 

A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i 

környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Az ENSZ ennek hatására 

március 22-ét világnappá nyilvánította. 

Nevelő munkánk során kiemelten foglalkozunk a környezeti neveléssel, a 

természet megismerésére, tiszteletére neveléssel, a környezetvédelmi 

magatartásformák és attitűdök megalapozásával. Törekszünk a gyermekeket 

minél közelebb vinni a természethez, ezért a Földünkhöz kapcsolódó minden 

nevezetes napról megemlékezünk, a jeles napokra kiemelt hangsúlyt fektetünk. 

Ebben nagy szerepe van a CSALÁDNAK, s hogy ott is megalapozott legyen ez a 

szemlélet! Beszélgessünk a víz jelentőségéről, élettani hatásáról, védelmének 

fontosságáról. Könyveket, képeket fürkészve csodáljuk meg a Földön előforduló 

vizeket, azok élővilágát. Meséinket, verseinket, dalainkat, dalos játékainkat a 

vízhez kapcsolódó tartalommal terveztük, hogy most az otthoni közegben 

lehessen evvel a témával foglalkozni a rendelkezésre álló lehetőségekhez mérten. 

Például: 

-Séta a kis Duna partján, a part megfigyelése.  

-Beszélgessünk a környezet, elsősorban a víz védelméről (szemétlerakás, 

víztisztaság, olajszennyezés, vízi élővilág védelme…)!  

-Beszélgessünk az alternatív vízi közlekedési eszközökről, pl. hasonlítsuk össze 

az üzemanyaggal és az üzemanyag nélkül közlekedő vízi járműveket.  
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Ez a kis mese-videó a gyermekek számára is érthetően mutatja be a VÍZ 

KÖRFORGÁSÁT- FONTOSSÁGÁT:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JdxvofRKjQs 

 

 
 

Érdekes virtuális bemutató óvodásoknak: 

(ONLIE ENERGIAKUCKÓ OVISOKNAK) 

https://energiakaland.hu/energiakucko/energiaforras/vizenergi

a 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JdxvofRKjQs
https://energiakaland.hu/energiakucko/energiaforras/vizenergia
https://energiakaland.hu/energiakucko/energiaforras/vizenergia
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Matematika: 

1.Gyors-lassú, hosszú-rövid, keskeny-széles fogalompárok gyakorlása. Kör 

felismerése. 

(ezeket akár le is tudjuk rajzolni, ha nincs nyomtató, színes papírból lehet vágni 

szélesebb, keskenyebb csíkokat, hogy térben is tudjon a gyermek 

összehasonlítani, vizsgálódni). 

Terményekből (rizs, bab, lencse…) széles, keskeny, hosszú, rövid szakaszok 

kialakítása. 

   

 

  

 

 

2.Rendezzük sorba a vízzel különböző mértékben megtöltött üvegeket. 

Szólaltassuk meg őket! A folyadékszint magassága és a hangmagasság 

összekapcsolódik a gyerekek fejében. Gondoljunk a mértékegységekre is, és a 

mindennapi életünkben előforduló jellegzetes mennyiségek is (például 1 l tej, 

fél literes ásványvíz, 2 dl-es vagy 1 dl-es pohár stb.) gyakran szerepeljenek 

mértékszámmal, mértékegységgel is megnevezve. 
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3. Számlálás- több-kevesebb-ugyanannyi: 

Bármilyen figurával lehet: plüss hal, teknős, polip, bálna, béka, stb. 
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4. Számlálás-összehasonlítás: 
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Rajzolás, mintázás, festés, kézimunka: 

1.Víz körforgása tábla készítése-  

    

Amire szükséged lesz:  

-olló 

-Milton kapocs 

-genotherm tasak 

-kék színű alkoholos filc 

Hogyan készítettem el?  

A genotherm tasakot félbevágjuk. Az egyik felét ráhelyezzük a Víz körforgása 

sablonra, és hozzáfogjuk a Milton kapocs segítségével. Kivágjuk (így egyszerre 

vágjuk ki a sablont és a genotherm tasakot is) Megrajzoljuk kék alkoholos 

filccel az esőcseppeket. A genotherm tasakot forgatva a sablonon megnézzük, és 

átbeszélgethetjük a gyerekekkel a víz körforgását. 

2.Festés zenére, a zene viszi az ecsetem…szabad alkotások, kicsiknek előre 

rajzolt, nyomtatott sablon festése.  

Zenei javaslat a festéshez: 

Strauss: Kék Duna keringő 

https://www.youtube.com/watch?v=JCLP7GwFPTI 

Saint-Saëns - Aquarium 

https://www.youtube.com/watch?v=YVpl-RNzdE4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JCLP7GwFPTI
https://www.youtube.com/watch?v=YVpl-RNzdE4
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Kerti partihoz használatos papír tányérból csodás alkotások születhetnek: 
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Kishajó készítés mosogató szivacsból: 
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Színes vízfesték/tempera szappanosvízzel összekeverve, szívószállal 

buborék fújás papírlapra: 

 

 

Verselés- Mesélés: 

Szutyejev: a Kishajó 
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Sétálni indult Brekus, Kispipi, Egérke, Hangyácska és Katicabogárka. 

Elérkeztek egy patakhoz. 

– Fürödjünk meg ! – brekegte Brekus, és beugrott a vízbe. 

– Nem tudunk úszni – mondta Kispipi, Egérke, Hangyácska és Katicabogárka. 

– Brehehehe !- nevetett rajtuk Brekus. – No hiszen, nem sokra megyek én 

veletek ! 

És úgy kacagott, hogy majdnem vízbe fúlt. 

Nagyon megbántódott ezen Kispipi, Egérke, Hangyácska és Katicabogárka. 

Törték a fejüket, mitévõk legyenek. Addig-addig törték a fejüket, míg végre 

kitaláltak valamit. 

Kispipi elment, és hozott egy falevelet. Egérke egy fél dióhéjat. 

Hangyácska egy szalmaszálat vonszolt oda valahonnan. Katicabogárka pedig 

egy cérnaszálat. 

És nagy buzgón munkához láttak: a szalmaszálat bedöfték a dióhéjba, a falevelet 

cérnával 

hozzákötötték, és máris készen állt a kis hajó. A hajót vízre lökték. Beleültek és 

elhajókáztak ! 

Brekus kidugta fejét a vízbõl, hogy tovább nevessen rajtuk, de a kis hajó már 

messze járt… utól se érheted! 

 

Zelk Zoltán : Párácska 

 

 

 

Régen történt ez, nagyon régen, s olyan 

nagyon messze, hogy még a torony 

tetejéről sem lehetett odalátni. Egy kis 

felhőcske született a hegy fölött, de olyan 

szép göndör felhőcske, hogy a nap és a 

hold egyszerre bújtak ki az égen, csak 

hogy láthassák a kis felhőt. A vihar is 

kézen fogta kis unokáit, a szellőket, így indult el velük meglátogatni Párácskát, a 

most született kis felhőt. 

Büszke is volt a felhőpapa és a felhőmama gyönyörű gyermekére, és gyakran 

mondogatta felhőpapa szomszédjainak: 

— Meglátjátok, mire megnő: zivatar lesz belőle! 

— Az bizony — mondogatták a felhőszomszédok —, zivatar, de még országos 

eső is lehet... 

Csak felhőmama búsult, mikor ezt a beszédet hallotta: ő azt szerette volna, hogy 

mindig ilyen kicsi maradjon gyermeke, ilyen szelíd és göndör. Sohase kiáltson 
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haragos villámszavakat, ne veszekedjen mennydörögve a földdel, s ne verje le 

jégkavicsokkal a gyümölcsfák virágait. 

Amíg így aggódott felhőmama Párácska sorsa fölött, az egyre növekedett, egyre 

erősebb lett, s egyedül szaladgált a hegy csúcsai felett. Egyik reggel odaállt 

szülei elé, és így szólt: 

— Most már megnőttem, erős vagyok, engedjetek el világot látni. 

Felhőpapa büszkén nézett Párácskára, s így válaszolt: 

— Menj csak, fiam, vándorold be az eget, szórjál villámokat, mennydörögj 

hangosan, légy erős, büszke felhő... 

Felhőmama így szólt: 

— Menj, fiam, járd be az eget, szeresd az erdőket, a rét virágait, és szelíd légy, 

mint nénéd, a szivárvány... 

Párácska egy-két esőcseppet könnyezett, elbúcsúzott szüleitől, repülni kezdett az 

égen. Mikor egy erdő fölé ért, hallotta, hogyan sóhajtoznak odalent az ágak: 

— Ó, felhőcske, öntözz meg minket, mert halálra száradunk! 

A kis felhőnek eszébe jutottak anyja szavai, s megöntözte a tikkadt lombokat. 

Aztán tovább vándorolt, s egy rét fölé ért. Amikor meglátták az elsárgult 

fűszálak, mindnyájan könyörögni kezdtek: 

— Ó, kedves felhőcske, ne hagyj szomjan halni minket! 

Párácska őket is megöntözte, és boldogan hallgatta, hogyan kortyolják a 

fűszálak az esőcseppeket. 

De akkor már bizony nagyon kicsike felhőcske volt, úgy megfogyott az erdő és 

a rét megöntözése után, hogy még szállni sem tudott volna, ha meg nem 

könyörül rajta a szél, és nem fogja erős karjai közé. 

Alkonyodott már, mikor egy búzatábla fölé ért, ahol a gazda éppen szomorúan 

leste az eget. Mikor a kis felhőt meglátta, örömmel felkiáltott: 

— Ó, drága felhőcske, vidítsd fel az én kalászaimat, mert ha elszáradnak, nem 

süthetek kenyeret a gyermekeimnek! A kis felhő rögtön esővé változott, s a 

szomjas kalászok boldogan hajladoztak az esőben. A szél pedig hiába kereste kis 

barátját, mert az már eltűnt az égről, hogy tovább éljen falevélben, fűszálban, 

margarétában, búzában, kenyérben. 
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Versek: 
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MESEFILMEK: 

Vízcsepp-papírszínház: https://www.youtube.com/watch?v=rlQfVlbsByQ 

A víz tündére: https://www.youtube.com/watch?v=l8Sl95MjHTU 

 

Ének – zene, énekes játék, tánc: 

Harcsa van a vízben: https://www.youtube.com/watch?v=J--TBLj8aS4 

 

Harcsa van a vízben, 

Gúnár a szélibe, 

Haragszik galambom 

Nem néz a szemembe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rlQfVlbsByQ
https://www.youtube.com/watch?v=l8Sl95MjHTU
https://www.youtube.com/watch?v=J--TBLj8aS4
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Általménnék én a Dunán...          

https://www.youtube.com/watch?v=ml7QV_uUcAI 

 

„Általmennék én a Dunán, nincs ladik, 

 De nem tudom, hogy a rózsám hol lakik. 

Túl a Dunán az ökreit itatja, 

Idehallik Csákó, Szilaj harangja.” 

 

Zenehallgatás- érdekesség: 

Kis hableány: Ringat a víz: https://www.youtube.com/watch?v=zXdYa0DzPl0 

Gryllus Vilmos: Zápor:  https://www.youtube.com/watch?v=tWeiK4432Ew 

Palya Bea: Esőtánc: https://www.youtube.com/watch?v=I6200MYREpQ 

Nád alól és köd alól 

 

 

 
 

 

Komáromi kisleány 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zXdYa0DzPl0
https://www.youtube.com/watch?v=tWeiK4432Ew
https://www.youtube.com/watch?v=I6200MYREpQ
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Mély kútba tekintek 

 

 
 

 

 

Az ének végén a középen guggoló játékos így szól: 

– Kútba estem. 

A többiek megkérdezik: 

– Hány méterre? 

A felelet tetszés szerinti, például: 

– Ötre. 

A körben állók további kérdése: 

– Ki húzzon ki? 

A guggoló játékos valamelyiküket megnevezi, például: 

– Ágika! 

Erre a megnevezett játékos a középen guggolót kézen fogva kihúzza a körből, 

közben ügyel, hogy öt lépésnél többet ne tegyen. 

Ismétléskor a két játékos szerepet cserél. 
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Mozgás: 

1.Akadálypálya: 

Játsszunk különleges vízitúrát. Ennél a játéknál mozgásos tevékenységeket 

végzünk, így nagyobb térre van szükség, más eszközt nem igényel. Jelöljünk ki 

egy nagyobb területet, amely maga lesz a tó, majd kezdődhet a vízi kaland: 

 

-Feküdjenek a gyerekek hasra és utánozzák a mellúszás kartempóját, lábtempóját. 

-Ezután ugorjanak a tó szélétől egészen a tó közepe felé békaugrásban, mint 

amikor a békák a partról a vízbe csobbannak. 

-Tegyük vízre a hajóinkat. Ekkor egy széket vagy párnát kiteszünk középre. A 

gyerekek szálljanak be a hajóba, vagyis üljenek a székre vagy párnára 

terpeszülésben. Utánozzák a karjukkal egyik, majd a másik oldalon az evezés 

mozdulatait. 

-Húzzák fel a lábukat törökülésbe, fogják meg „csónakjuk” két oldalát. Kikötött 

a hajójuk és ringatózik a vízen.  

-Billegjenek jobbra-balra, de ne essenek bele a „vízbe”! Közben kérdezzük meg, 

hogy balról és jobbról, mit látnak a tóparton? Fordítsák is arra a fejüket, amelyik 

oldalt nézik. 

-Közben a hullámok csendesedhetnek vagy erősödhetnek is. A túra végeztével 

közösen kössék ki a csónakot, tegyék a helyére a párnát/széket. 

 

2.Nagymozgások gyakorlása udvaron, játszótéren. Állóképesség fejlesztése séta 

alkalmával. 

Hullámok utánzása, vízimalom kerekeinek utánzása, úszás imitálása…. 

Fogócska, cápa a fogó. 

Tűz, víz, repülő játék. 

3. Közös torna a gyerekekkel: 

(videó-YouTube ) 

https://www.youtube.com/watch?v=k__r6z4LQFY 

4. Játékos torna feladatokkal, plüssel:  

https://www.youtube.com/watch?v=asgoxN10Hw0 

https://www.youtube.com/watch?v=k__r6z4LQFY
https://www.youtube.com/watch?v=asgoxN10Hw0
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Iskolába készülök! 

Nagycsoportosok iskolai előkészítéséhez: 

Írás és számolás előkészítés- gondolkodtató játékos feladatlapok: 

 



Maradj otthon! Játsszunk együtt! 

 



Maradj otthon! Játsszunk együtt! 

 



Maradj otthon! Játsszunk együtt! 
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Szokások, szabályok alakítása, tudatosítása:  

Naponta többször igyunk vizet. Takarékos vízfelhasználás: Mindig zárjuk el a 

csapot kézmosás, mosakodás után. A fogmosás ne folyóvízzel történjen. 
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Figyelem fejlesztő játékok (hallás- megfigyelőképesség- reakció idő) 
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Logikai sorrend: tedd sorba a képeket! 
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Heti játék-otthoni anyagból: 

Játékos kísérletek a vízzel: 

Létezik néhány egyszerű kísérlet, amire a gyerekek egész életükben emlékezni 

fognak. Lehet, hogy nem értik meg azonnal, hogy miért történik mindez, ez időt 

vesz igénybe, viszont ezek a fizikai és kémiai jelenségek az elméjükben örökre 

megmaradnak és később hasznát vehetik majd. 

1. Tűzálló labda: 

 

Szükségünk lesz: 2 lufira, 1 gyertyára és vízre 

Kísérlet: Egy lufit tartsunk a gyertya lángja fölé ameddig az elrobban. Hadd 

lássák a gyerekek, hogyan robban el a lufi, amint a tűz fölé tartjuk. 

Aztán a második lufit töltsük meg vízzel a csapnál és tartsuk újra a láng fölé. 

Kiderül, hogy a víz hatására biztonságosan ellenál a gyertya lángjának. 
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2. Ceruzák 

 

Szükségünk lesz: egy műanyag zacskóra, ceruzákra és vízre. 

Kísérlet: A zacskót úgy is át lehet szúrni ceruzával, hogy a folyadék benne 

maradjon. Töltsük meg a zacskót félig vízzel, majd ezután hegyes ceruzával 

szúrjuk át a zacskót azon a helyen, ahol a víz van. Megfigyelhető, hogy a víz 

szivárgása elhanyagolható. Viszont ha először átszurjuk a zacskót és csak azután 

töltjük fel vizzel, akkor mindenhol csepegni fog! 
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3. Színes káposzta levél 

 

 

Szükségünk lesz: 4 csésze víz, élelmiszer színezőanyag, káposzta levelek vagy 

fehér virág 

Kísérlet: Töltsünk meg 4 csészét vízzel, majd keverjünk mindenik csészéhez 

különböző színezőanyagot. Helyezzük bele a káposzta leveleket és hagyjuk 

éjszakára benne. Reggelre a levelek színt fognak változtatni. 
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4. Úszó tojás 

 

Szükségünk lesz: 2 tojásra, 2 csésze vízre és sóra. 

Kísérlet: Óvatosan helyezzünk egy tojást egy pohár vízbe. A tojás leereszkedik 

a pohár aljára. A második pohárba töltsünk meleg vizet és keverjünk bele 4-5 

evőkanál sót. Hogy igazságos legyen a kísérlet, várjuk meg, ameddig a víz 

teljesen kihűl, majd helyezzük el a tojást ebbe a pohárba is. A tojás a víz 

felszínén fog lebegni. Ez a sűrűséggel magyarázható. Az átlagos víznél a tojás 

sűrűsége sokkal nagyobb, ezért a tojás elmerül. A sóoldatos víz sűrűsége 

nagyobb a tojásénál, ezért a tojás kiemelkedik a vízből. 
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5. Cukor kristályosítása 
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2,5 dl vízhez 50 dkg cukor kell, a cukrot a vízben felforraljuk, amíg a cukor 

teljesen feloldódik, majd lehűtjük. Eközben – legalább fél óráig- a pálcikát 

beáztatjuk: mi egyszerűen hurkapálcikát használtunk. 

A lehűtött cukorszirupot üvegekbe töltjük, az a jó, ha magas a fala, jó erre a 

célra egy üvegpohár, vagy kis befőttesüveg. A pálcikát megtöröljük, és cukorba 

mártjuk, és a pohárba helyezzük: ne érjen se a pohár aljához, se az oldalához.. 

Az aljától kb. 2, 5 cm-re lógjon a pálcika. A pálcikát mi két csipesz segítségével 

rögzítettük. 

A edényt hűvösebb helyre kell tenni, kb. 1 hét alatt gyönyörű kristályaink 

lesznek. Ha színes kandispálcát szeretnénk, ételfestéket kell használni a cukor 

oldásakor. De nekem így tetszik, ahogy van. A gyerkőcök persze minden nap 

ellenőrizték a kristályok növekedését és ujjongtak, mikor megjelentek a kis 

ékkövek a pálcikán. 

Lehet vele teát kevergetni, ajándékba adni, vagy csak egyszerűen elnyalogatni. 

Jó kísérletezést! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


