
Projekt címe: Víz, víz tiszta víz…! 

 

A víz világnapját várva megbeszéljük a gyerekekkel, hogy miért fontos számunkra a víz, mire 

használjuk a vizet. Mi lenne velünk, ha nem lenne a Földön víz? 

Felelevenítjük, hogy milyen vízzel kapcsolatos teendőink vannak: mosakodás, fürdés, 

fogmosás… Mosakodáskor megfigyelhetjük, hogy kétféle víz van: tiszta és szennyezett víz 

pl:(szappanhabos), amely lefolyik a lefolyókon… Majd beszélünk arról, hogy milyen 

formában jut a szervezetünk vízhez. 

 Ismerkedünk a víz tulajdonságaival (színtelen, szagtalan, folyékony, átlátszó), a víz 

körforgásával (felhő, eső, nap melege, pára), valamint megismerkedünk a patak, folyó, tenger, 

óceán, tó jelentésével és annak lakóival és felhívjuk a gyerekek figyelmét a vízzel való 

takarékoskodás fontosságára. 

https://www.youtube.com/watch?v=RH2cOmT-xLw  A VÍZ KÖRFORGÁSA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Q5QlGOZPNu8 Vízzel való takarékoskodás 

 A víz, mint a legfontosabb elem, jelen van mindannyiunk életében, felnőttekében ugyanúgy, 

mint a gyerekekében, a vízzel való játék nagy örömet okoz mindannyiunknak. 

A gyerekek megtapasztalhatják a víz jelenlétét minden évszakban: télen hó és jégformájában, 

tavasszal, amikor az esőtől nőnek a virágok és a fű, nyáron, amikor a vízzel mindent lehet 

játszani és ősszel, amikor több napig is esik a hűvös esőcsepp az arcunkra. 

Külső világ tevékeny megismerése:  

Kisérletek: 

Ha esne az eső: Üvegeket teszünk ki az udvarra, hogy láthassuk a héten lehulló csapadék 

mennyiségét. 

 

Bugyborékoltatjuk a vizet szívószállal. 

 

Tapintsd meg!  

Kis üvegekbe különböző hőmérsékletű vizet teszünk. A gyerekek szemét bekötjük, úgy kell 

sorba állítaniuk hidegtől indítva a legmelegebbig. 

 

Jégkockákra különböző színű ételfestéket csepegtetünk pipettával, az olvadás során gyönyörű 

látvány tárul elénk. 

 

Zenélj a vízzel! 

Gondoltad volna, hogy a különböző kísérletek a vízzel a hallás fejlesztésére is alkalmasak? 

Valamikor régen talán Te is játszottad a most következő játékot: töltsétek meg a vizespoharakat 

különböző magasságig vízzel, aztán ütögessétek meg őket kiskanállal, hogy szép csilingelő 

hangot adjanak ki! Többfajta poharat is kipróbálhattok, mert a pohár 

vastagságától,  magasságától, illetve a víz mennyiségétől is függ, hogy milyen magasan szól és 

mennyire csengő hangot ad ki. 

https://www.youtube.com/watch?v=RH2cOmT-xLw
https://www.youtube.com/watch?v=JdxvofRKjQs
https://www.youtube.com/watch?v=Q5QlGOZPNu8


Figyelni kell arra is, hogy lazán érintsük hozzá a kiskanalat a pohár oldalához, mert akkor fog 

igazán szépen csilingelni. A gyerekeket általában elbűvöli ez az egyszerű játék és egy idő után 

megpróbálnak valamilyen dallamot alkotni a felcsendülő hangokból. 
  

 Kicsit nehéz, de érdekes feladat, ha megpróbáljátok sorba rendezni a poharakat a mélyebbtől 

a magasabb hangok felé. Szépen szól, ha ilyenkor csak végighúzzátok a poharak oldalán a 

kiskanalat. 

Jó játék, ha a gyerkőc elfordul és közben te megszólaltatsz egy hangot, amit visszafordulva 

meg kell találnia. Eleinte elég, ha csak kettő, majd három közül kell kiválasztania a 

megfelelőt, később nehezedhet a feladat. 

 

https://hu.pinterest.com/pin/488499890830746465/?nic_v1=1aW2xwqy16Yqj0VEGJd

TprldnmMjWCQ04otGijiTN3tjlTpgJvfToIvrb787KxdShI 

 

Csíráztatás. 

https://ovonok.hu/2017/03/csiraztatas-a-csoporszobaban/ 

 

Horgászos játék! 

Horgász vagyok, horgászok, kis halacskák hol vagytok? 

 A gyerekek körben ülnek, karjukat maguk előtt nyújtva tartják. A körön belül jár a horgász, 

aki a versikét mondogatja. Minden halacskának megérinti a kezét. A halaknak nagyon kell 

figyelni, mert a versike végén el kell kapniuk a kezük 

 

Matematikai tartalom: 

Számlálás: Tegyél annyi kis halat a nagy hal pocakjára, amilyen számot, vagy ahány pöttyöt 

látsz rajta. 

 Tegyél annyi esőcseppet a felhő alá, amilyen számot látsz a felhőn.(Kicsik 1-5, középsősök 

1-10, nagycsoportosok 20-ig, és a megadott számok fölött is játszhatnak) 

Halmaz képzés, több kevesebb, ugyanannyi gyakorlása: halakat, vagy esőcseppeket készítünk 

elő, amelyeket a gyerekek, megadott szabály szerint csoportosítanak. 

 

Versek:  

Weöres Sándor: Kacsa-úsztató 

Tó vize, tó vize csupa nádszál,  

Egy kacsa, két kacsa odacsászkál, 

Sárban ezer kacsa bogarászik, 

Reszket a tó vize, ki se látszik. 

 

Megy a hajó a Dunán, 

 Rajta ül a kapitány.  

Nézi, nézi a vizet, Forgatja a kereket. 

 Megy a hajó a Dunán, 

 Lemaradt a kapitány. Kiabál, trombitál, 

 De a hajó meg nem áll. 

 

https://hu.pinterest.com/pin/488499890830746465/?nic_v1=1aW2xwqy16Yqj0VEGJdTprldnmMjWCQ04otGijiTN3tjlTpgJvfToIvrb787KxdShI
https://hu.pinterest.com/pin/488499890830746465/?nic_v1=1aW2xwqy16Yqj0VEGJdTprldnmMjWCQ04otGijiTN3tjlTpgJvfToIvrb787KxdShI
https://ovonok.hu/2017/03/csiraztatas-a-csoporszobaban/


Nagy Bandó András: Szappanbuborék 

Szappanbuborék, 

Idelép, oda lép, 

Szappanbuborék, 

Üde zöld, üde kék. 

 

Szappanbuborék, 

Ez a zöld, ez a kék, 

Szappanbuborék, 

Ez a föld, az az ég. 

 

Víz, víz, tiszta víz,  

Ha nem tiszta, vidd vissza,  

Majd a szamár megissza. 

 

Állok az esőn és nézem, hogy potyog, potyog, potyog. (Ujjbegyünkkel kopogtatunk az 

asztalon) 

Sok kis cseppecske az orromon kopog, kopog, kopog,(Orrunkat koppintgatjuk) 

Csiklandozza arcomat (arcunkat csiklandozzuk) 

Befogom az orromat, (Befogjuk az orrunkat) 

Kinyitom a számat, (Kinyitjuk a szánkat) 

Be is kapok hármat. (Hamm, hamm, hamm) 

 

Esik eső ajajajj, 

Mindjárt itt a zivatar, 

Tüzes villám cikázik, 

Aki nem fut, megázik. 

  

 Mesék 

Andersen: A rút kiskacsa 

Andersen:  A Kis Hableány 

Szutyejev: A gomba alatt 

Szutyejev: Kispipi és kisréce 

Tordon Ákos: A kismadár kertje 

Móra Ferenc: Csupa szem a világjáró 

Zelk Zoltán: Párácska 

Zelk Zoltán: A patak meséje 

Grimm: Békakirály 

Jékely Zoltán: A három pillangó 

http://mek.oszk.hu/00300/00309/00309.pdf 

 

Zelk Zoltán: A patak meséje 

 

A patak szélén álldogáló bokor egyszer megkérdezte a locsogó pataktól: 

- Mondd, hová sietsz, hogy sohasem állsz meg? Mi dolgod van tulajdonképpen? 

- Elmondanám - felelte a kispatak -, ha versenyt futnál velem, mert hosszú ez a történet, s nincs 

időm órahosszat beszélgetni. De, ha akarod, utam végén elmondom a folyóparti fának s 

http://mek.oszk.hu/00300/00309/00309.pdf


megkérem, hogy üzenje meg neked egy falevélen. 

A bokor örömmel beleegyezett, s várta, hogy mikor jön meg a falevélre írt üzenet. Nem sokáig 

kellett várnia, harmadnap odaérkezett a Természet postása, a szél, s a bokor ágai közé hajította 

a folyóparti fa üzenetét. Köszönt is, de nem állt meg, hiszen még messzi út várt rá, erdőkbe, 

kertekbe, hegyek tetejére vitte a rábízott faleveleket. 

A patakparti bokrok kíváncsian hajoltak össze a lombjaikkal, valamennyien tudni akarták, mi 

van a levélben. De várniok kellett, míg kisüt a nap, mert bokortársuk már bizony öreg volt, s 

csak napfénynél tudott olvasni. Mikor aztán a nap kisütött, megtudhatták végre, hogy miért 

olyan sietős az útja a pataknak. 

- Egyszer régen, nagyon régen, négy testvér élt a földön: négy kis forrás. Nagyon szerették 

egymást, boldogan éltek együtt a hegy tövében, csak azon búsultak, hogy nem vándorolhatják 

be az egész világot. Öreg barátjuk, a hegy, azt tanácsolta nekik, hogy az egyik induljon világgá, 

s ha hazajön, mesélje el a többieknek, hogy mit látott. 

Így is történt. Nagy búcsúzkodás, sírás-rívás közben útrakelt a kis forrás, miközben a hegy, a 

szél s az erdő jó tanácsokat kiabáltak utána. 

De hiába várták, elmúlt egy év, elmúlt kettő, elmúlt három, a forrás még mindég nem tért 

vissza.Amikor aztán a negyedik évben is hiába várták, elhatározták, hogy egyikük elindul s 

megkeresi. Igen ám, de hol, merre, mikor már negyedik éve nem hallottak róla semmit? Így 

töprengtek, szomorkodtak, mikor váratlanul egy madár szállott le hozzájuk, s kéretlenül is 

megszólalt: 

- Nagy hírt hozok nektek a testvéretekről! Akár hiszitek, akár nem, már nem forrás ő, hanem 

tenger! Olyan nagy és hatalmas, hogy három hét alatt sem tudok átrepülni a partjai között. Ő 

már nem jöhet többé közétek, de nagyon vágyik utánatok, s ezért arra kér, hogy ti menjetek 

hozzá. 

Egyéb sem kellett, az egyik forrás rögtön útrakelt, s ment, amerre a madár vezette. De ő sem 

jött vissza, sem egy, sem két, sem három év múlva, helyette is madár jött el a negyedik évben. 

- Akár hiszitek, akár nem, folyó lett a ti testvéretekből! Nagyon vágyik már utánatok, kér, hogy 

menjetek el hozzá... 

Amikor idáig ért a bokor az olvasásban, megszólalt a patak: - Egy percre megállhatok, a végét 

már én mondom el. Amikor ezt meghallottam a madártól, én is útra keltem. Patakká változtam, 

s azóta is mindennap elszaladok folyóvá lett testvéremhez. Legkisebb testvérem, a forrás 

üzenetét viszem a folyóhoz, ő pedig a tengerhez. Így élünk mi négyen azóta is együtt, így 

szeretjük egymást továbbra is, s így fogjuk szeretni, amíg világ a világ... 

 

Anyanyelvi játékok: 

Mit hozott a kishajó? Körülírjuk, hogy milyen vízi állatokat hozott a kishajó, a gyerekeknek 

ki kell találni. Lehet, csak magánhangzókat mondani, stb… 

Ajaktorna: Utánozzuk a halacskát, p hang ismétlésével. 

Mesebefejezés: A fantázia, a képzelet erejét használva fejezze be a gyermek a mesét, vagy 

találjunk ki közösen történeteket. 

Pl: Elkezdjük mesélni valamelyik közismert klasszikus mesét a gyermeknek, pl. Hófehérke és 

a hét törpe. Elérünk egy bizonyos részéhez, majd felvetjük, hogy mi lett volna, ha...  Ha a 

gonosz mostoha nem is lett volna gonosz, vagy a hét törpe helyett mással találkozik 



Hófehérke, vagy épp nem harap bele a mérgezett almába.. . A szóbeli közlést követően 

készíthetünk rajzot is. 

 

Találos kérdések a víz témakörében: 

 

Nagy hidegben jég leszek, nagy melegben pára, 

Szárazságban rálocsolnak,  

Fűre, meg a fára.(víz) 

 

Felhőből jön, földre ér, 

Onnan hamar visszatér. (eső) 

 

Nincsen hangom, nem beszélek, 

Tiszta vízben vígan élek. (hal) 

 

Ének zene: 

Szeretném, ha nagyon sokat énekelnétek otthon is, ezért olyan énekeket válogattam, 

amelyeket mindannyian ismertek ☺! 

Szeretném, ha tapsolnátok is éneklés közben, majd halkan és hangosan is elénekelnétek 

ugyanazt az éneket, menni fog, mert nagyon ügyesek vagytok ☺!  

Komáromi kisleány 

https://www.youtube.com/watch?v=qOIZewG8JZ8 

Mi az?-kérdezte vén rigó? 

Csepp, csepp, csepereg 

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

qs&list=PLtwN9XWQzMmOerJ4beVlXfGECan7hzo5o 

Ki kopog, mi kopog 

https://www.youtube.com/watch?v=1XNUWCMc5Og 

Harkály kopogat 

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

Én kis kertet kerteltem 

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

Tavaszi szél vizet áraszt  

https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU 

Fehérvári kapitány 

https://www.youtube.com/watch?v=EIoewsQ9_uE 

Án, tán tilitom 

https://www.youtube.com/watch?v=lx3_rcoAMvw 

https://www.youtube.com/watch?v=qOIZewG8JZ8
https://www.youtube.com/watch?v=KnDDUOPX-qs&list=PLtwN9XWQzMmOerJ4beVlXfGECan7hzo5o
https://www.youtube.com/watch?v=KnDDUOPX-qs&list=PLtwN9XWQzMmOerJ4beVlXfGECan7hzo5o
https://www.youtube.com/watch?v=1XNUWCMc5Og
https://www.youtube.com/watch?v=ORBtOXIvOhk
https://www.youtube.com/watch?v=lkrgKmftKdw
https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU
https://www.youtube.com/watch?v=EIoewsQ9_uE
https://www.youtube.com/watch?v=lx3_rcoAMvw


Mély kútba tekintek  

https://www.youtube.com/watch?v=rA073dg-6Kk 

 

Rajzolás, festés, mintázás: 

Alkotás közben, ha tehetítek, hallgassatok zenét, ebben a szüleitek segítségét kérem☺! 

  

Halacskák, békák és kishajók készítése különféle technikákkal, ha lehet újrahasznosított 

anyagot is használjatok. (hajtogatással, papírtányérból, tojásos dobozból: festés, vágás, 

díszítés segítségével, a lehető legtöbb technika alkalmazásával) 

Halak, vízcseppek körbe varrása 

Rajzolás, színezés, festés szabadon 

Akvárium készítés 

Szabadon választott alkotásokat is örömmel fogadok ☺! 

 

https://www.google.com/search?q=haj%C3%B3+hajtogat%C3%A1s&tbm=isch&source=univ&sa=X&v

ed=2ahUKEwj3ppznhqXoAhUs_CoKHd5yAxcQsAR6BAgJEAE&biw=1024&bih=657#imgrc=mZeYLxtqBL

UfZM 

 

https://hu.pinterest.com/pin/453456256201071646/?nic_v1=1arw%2FbrtDQM3ErcLn2UIrO8X98awT

CZIMlF4LWZB%2FqUly417Zhkq7CUlivcnznF21h 

 

https://hu.pinterest.com/pin/518195500859818918/?nic_v1=1aYpxCnwG9ztjnWsdiqKYhJhgsiRZbU%

2BjLiaHgED2dDgGek%2F%2BngiaOmwZvuAXjGdhA 

 

https://hu.pinterest.com/pin/97812623141887241/?nic_v1=1a%2BgapQGsAm335QRmyng4iYJsYtxh

pE4vJ1TK4o%2BMtiLqm55TbHxRKqYoU55TjGOWu 

 

Nagyon fontos, hogy sokat mozogjatok, szökdeljetek, ugráljatok, fussatok és sétáljatok, 

bukfencezzetek és guruljatok, majd mindenképp labdázzatok. ☺! 

 

 

https://i.pinimg.com/564x/0c/cd/6a/0ccd6ad2454738be2c09aaadfc045be9.jpg  

 

https://hu.pinterest.com/pin/826129125383777955/?nic_v1=1alcVbC%2F%2BQFPp%2BCHmaELI%2F

cMpyqdYzOTFr7yQ1GvyFx67gSEIA%2BFotTCo0rUaOH5oS 
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