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Hétfő 

Kedves Szülők és gyerekek! 

  

A héten folytatjuk a barangolásunkat a vizek birodalmában! 

Figyeljétek meg ebben is a szereplőket! A végén arra leszünk kíváncsiak, találtatok –e a múlt 

heti mesében lévőkkel azonos szereplőket! (Nap, tenger, folyó, felhő, ember). 

Fogadjátok szeretettel a hét meséjét! 

  

Móra Ferenc: A VILÁG VÁNDORA 

 

Zuhog odakint a zápor. Az eresz alól nézem az esőt. Egy csöppecske a tenyerembe is hullott. 

Beszélgetek vele. 

 

- Nini, csöppike! Nézd, mennyi testvéred van odakint! Kieresszelek-e közéjük? 

 

- Ha hívnak, megyek, hiába marasztalsz. Ha nem hívnak, maradok, hiába küldesz. 

 

- Összeszorítom a markomat. Akkor meg se bírsz mozdulni. 

 

- Úgy eltűnök, hogy észre se veszed. 

 

- Hogy csinálod azt, csöppecske? 

 

- Szállok szárny nélkül, járok láb nélkül. Én vagyok a világ vándora. 

 

- Hol jártál már, csöppikém? 

 

- Patak elvitt a folyóba, folyó elvitt a tengerbe. Tengerből a nap fölkapott, szelek szárnya 

hordozgatott. Égen szálló felhő voltam, tenyeredbe onnan hulltam. 

 

- Öreg is lehetsz te akkor, mint az országút. 

 

- De megfiatalodom minden percben. Ma vízcsepp vagyok, holnap pára, holnapután harmat a 



patakparti nefelejcsen. 

 

- Fáradt lehetsz, cseppecském. Tudod mit? Maradj itt nálunk. 

 

- Nem lehet. Már hívnak, mennem kell. 

 

- Hova mennél? Ki parancsol neked? 

 

- A nap az én uram, parancsolóm. Akárhonnan fölszippanthat, ha akarom, ha nem. 

 

- No, én megvédelmezlek, csöppikém. Belebújtatlak egy pohárkába. Leviszlek a méhesbe. Ott 

ugyan meg nem talál a nap. 

 

Erre már nem felelt a csöppecske. Nézem a tenyeremet: hát már nincs ott. Fölszippantotta a 

hirtelen kisütő nap. A világ vándora már az égen van aranyszélű felhőben. 

  

  

FELADAT: 

Amit kérünk még tőletek:  

Akinek megvan, az mentse ki az előző heti meséhez készült rajzaiból a következőket: 

1.       A NAPOT (sárga) 

2.       A FELHŐT (kék),  

akinek nincs attól szeretnénk kérni, hogy alkossa meg ezeket! 

Ezenkívül, szükségünk lesz még egy piros dologra, azt kérjük, hogy az legyen egy nagyobb 

szívecske! Majd kiderül miért! :) 

A hét további ötleteit holnap küldjük! Szép napot Mindenkinek! 

Pá, Puszi, Ölelés (PPÖ) 

A Hármas 

 

 

 

 



 

Kedves Málnások! 

 

Köszönjük, hogy az előző héten olyan szorgalmasan dolgoztatok, és sok képpel leptetek meg 

minket! Íme, a folytatás! 

 

Ne feledjétek, Mindenki számára örömet szerezhettek azzal, ha bármilyen játékról, 

kézműves alkotásról, tevékenységről, amit a héten csináltok, küldtök egy fényképet vagy 

rajzot a levelező listára! 

Képzeljétek, Beninek április 5-én, vasárnap lesz a születésnapja! 

Beni talán megengedi, hogy eláruljuk, hány éves lesz!Képzeljétek, hét! 

Kérjük, rajzoljatok Beninek a születésnapjára egy rajzot, és legkésőbb péntekig küldjétek el a 

fényképet szüleitek segítségével e-mailben. Köszönjük! 

 

 

Kezdjük egy képes találóskérdéssel: 

Mit látsz a képen? 

Melyik bolygón készült? 

Hol, melyik helyiségben, településen, tájegységen? 

Meg tudod mondani a pontos helyet?  

Miket, kiket ábrázol a kép? 

Mi a közös bennük?  

Hogyan kapcsolódik hozzájuk a víz? 

 

 



 

 

 
 

Ha megvan a válasz, nézd meg, helyes-e: 

 

Budapesten, Normafán a Póniudvarban jártunk, ahol az állatokat vízzel itatják.  (első 2 kép) 

 

A Faluház mellett rendeztük meg a Meseösvény című programot. A Faluház mellett folydogál 

a Kispatak. (többi 3 kép) 

 

 

Meg tudod fejteni a képet? 

 



 

Ha tudod, nézd meg ezt a mesét, abból kiderül, mit ábrázol a kép: 

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

(A kép megfejtése: A víz körforgása) 

 

Játék: 

Megépítheted legóból is a víz körforgását: 

 

 

Kísérletek: 

Megpróbálhatsz egy kísérletet: tölts vizet egy hermetikusan záró zacskóba, rajzolj rá úgy, 

ahogy a képen látod:  

 

majd akaszd fel egy olyan helyre, ahol nap éri. Látod a víz körforgását? 

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


 

„Sétáló” víz 

Szivárvány készítés a rajzaitokkal: 

https://hu.pinterest.com/pin/539306124130923097/ 

 

Hozzávalók: piros, sárga, kék ételfesték, 6 kisebb pohár/befőttesüveg, erőspapírtörlő, és a 

kimentett/elkészült három rajz! 

A papírtörlőt vágjuk fel csíkokra, három pohárba tegyük a három különböző színnel megszínezett 

vizet. Tegyük alá szín azonosan a három kimentett alkotásunkat (NAP-sárga, Felhő-kék, Szív-piros). 

Rendezzük el úgy körbe az üvegeket, hogy egy színes után, egy üreset tegyünk! Óvatosantegyük a 

papírcsíkokat a poharakba, úgy, hogy azegyik végük az egyik pohárban (színezett), a másik pedig 

amásikban(üres) van. Rövid időn belül megfigyelhetjük, ahogy a víz "felvándorol" apapírcsíkokon, 

illetve, ahogy a színek összekeverednek. 

Ha nincsen valamilyen hozzávaló ezt a kísérletet temperával is megpróbálhatjátok! Ekkor csak a 

színek keveredését fogjátok tudni megnézni! Hat kupakra van szükség: 1. piros tempera pötty, 2 

piros, sárga pötty - Még csak rakd bele, ne keverd össze, azt majd a végén, ha mind a hat kupakot 

megtöltötted!-, 3 sárga pötty, 4 sárga, kék pötty, 5 kék pötty, 6 kék és sárga pötty. Ezeket ebben a 

sorrendben körbe helyezd el!  

Az egyszínűek alá tedd be a rajzokat (Nap, felhő, szív) 

A két pöttyösök alá tegyél egy üres lapot! 

Kezd el a két pöttyös kupakokban a szín keverést! Ha egyet összekevertél az alatta lévő üres papírra 

fess valamit, majd mosd ki az ecsetet és moss kezet!  

Jöhet a következő két pöttyös kupak. Hasonló módon járj el! Keverés, festés, ecset mosás, kézmosás! 

És még egyszer! Ha kész, kérj egy fotót róla! ☺ 

Még több otthoni kísérletet a vízzel itt találsz: 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14 

894/kiserletek_otthon_gyermekeknek_-_a_viz 

 

 

 

 

https://hu.pinterest.com/pin/539306124130923097/
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14


 

A szív rajzotodat pénteken rakd ki az ablakba, vagy a kaputokra. 

Hogy miért?Itt olvashatjátok: 

Rá is írhatjátok, hogy köszönjük! 

Biztos nagyon örül Neki majd az, aki elmegy a házatok előtt, főként, ha például boltban 

dolgozik! Emlékeztek Marika nénire? Tavaly több hetet töltött velünk a Málna csoportban. Ő 

a CBA-ban dolgozik, Nagykovácsiban. Lehet, hogy ő is fogja látni! ☺ 

Itt láthatjátok a képen, hogy Rita néni 

utcájában milyen rajzokat raktak ki a 

gyerekek: ☺ 

 

 

 



 

 

MondókávalEl is játszhatod a víz körforgását: 

Hullámzik a tavacska (hullámmozgás a kezeddel két oldalra) 
Rásütött a napocska (Két kezeddel napocskát formálsz) 
Fölszállt a sok páracsepp (lentről indulva kezeiddel páracseppet mutatva felemelkedsz) 
Mindegyikből felhő lett (kezedet ökölbe zárod, mutatod a felhőket) 
Hideg felhő (jobb kéz megáll ökölben), 
meleg felhő (bal kéz ökölbe megáll ökölben), 
Egyik megnő (jobb kéz kinyit), 
másik megnő (bal kéz kinyit) 
Közelebb és közelebb (a két kéz közelít egymáshoz)  
Bumm a villám megijeszt (Taps, cikcakkos kézmozdulat a levegőben, leguggolással) 
Esőcseppek hullanak (eső utánzása két kézzel) 
Tócsa-tóban játszanak (föld paskolása mind a két ökölbe szorított kézzel). 
 

Mozgásos játékok: 
Testvérrel, szülővel közös mozgás: 

Játszd azt, hogy testvéred a híd, ő híd, vagy barlangtartásba helyezkedik, te pedig a patak 

vagy a folyó! Neked át kell bújjál testvéred alatt, ha átbújtál leomlik a híd, tehát testvéred 

leengedi magát, te pedig átugrassz rajta, utána testvéred felnyomja magát megint barlang 

tartásba, és te újra átbújhatsz alatt.  

Megnézheted a videón, ahol több vicces mozgásos feladatot is láthatsz, kipróbálhatod : 

https://www.facebook.com/homefit83/videos/2639269676308046/UzpfSTEwMDAwMTAyO

DI0NTg3MDpWSzoyMzI1NzgxMjc4NzA0Njk/ 

 

Mozgásos Játékkészítés: 
Vedd elő a rajzokat, amelyeket a Föld meséje című meséhez készítettél, és válassz ki belőle 

hatot! 

 

Itt láthatjátok a többiek gyönyörű munkáit: 

Bíró Márk: 

 

https://www.facebook.com/homefit83/videos/2639269676308046/UzpfSTEwMDAwMTAyODI0NTg3MDpWSzoyMzI1NzgxMjc4NzA0Njk/
https://www.facebook.com/homefit83/videos/2639269676308046/UzpfSTEwMDAwMTAyODI0NTg3MDpWSzoyMzI1NzgxMjc4NzA0Njk/


 

 

 

 

Róza rajzai:      Lujzi rajzai: 

 
 

Beni rajzai: 

 
 

 

 

 

Fogj egy dobókockát! Forgasd a dobókockát, keresd meg az egyest jelölő 1 pöttyöt, és rajzold 

rá az egyik rajzra. Haladj sorba a dobókockán, és mindegyik képre rajzolj annyi pöttyöt, 

amennyit épp a dobókocka mutat forgatás után! A nagyobbak, mellé rajzolhatják a 

pöttyökhöz a számképeket is! 

Szórd szét rajzaidat egymástól nagy távolságban. Nézd meg, melyik, hova került! Most dobj a 

dobókockával! Amelyik számot dobtad, azzal a számmal megjelölt képhez fuss oda. Ha 

többen játsszátok, mindig más dobjon, és játszhatjátok úgy is, hogy különböző 

mozgásformákban kell eljutni a kijelölt képig. Pl: Páros lábon szökdelve, hátrafelé haladva,  

pókjárásban, rákjárásban (olyan,mint a pókjárás, csak hátrafelé), békaugrásban, nyuszi 

ugrásban, törpejárásban, óriásjárásban, futással, egy lábon szökdelve, kúszva, négykézláb, 

magas térdemeléssel, oldalsó középtartásban repkedő mozgással, ellentétes tenyér-térd 

érintéssel. 



 

Ha egyedül játszod, játszhatod úgy, hogy a dobókocka pöttyei nemcsak azt mutatják meg, 

hogy hova kell eljussál, hanem azt is, hogy hogyan, milyen mozgásformában. Ehhez segítség 

lehet, hogyha készítesz egy táblázatot például a következőképpen: 

Egy papírt hosszában félbe hajtasz, majd kihajtod, így meglesz a felező vonalad. A papír bal 
oldalára lerajzolod a dobókocka pöttyeit sorba, egymás alá, úgy, ahogy a dobókockán látod 
őket, legalább 2 ujjnyi távolságot kihagyva egymás után, majd a papír jobb oldalán mindegyik 
számnál felrajzolod, hogy milyen mozgást szeretnél végezni annál a számnál. Ezt kirakod egy 
jól látható helyre, vagy viszed magaddal a játék során. Amikor dobsz, megnézheted, hogy a 
táblázat szerint hogyan kell a rajzhoz eljussál! 

Ha kevesebb rajzod van, fogj egy zsákot, dobd bele azokat a színes ceruzákat, amikkel 
rajzoltál (sárga, kék, barna, piros, …). Húzz ki a zsákból egy ceruzát! Amilyen színű, ahhoz a 
képhez kell eljutnod (rák, pók, sánta róka,…)! Ha oda értél, húzd ki a következő ceruzát, majd 
az előzőt dobd vissza! Jöhet a következő állomás! ☺ 

Vers: 
Gazdag Erzsi: Csalogató 

Ez a világ olyan kerek, 

akárcsak a sári berek. 

Kerek is meg gömbölyű. 

Ez a világ gyönyörű. 

Itt lakom a közelében, 

Sári berek közepében. 

Sári berek jó berek. 

Ide gyertek, gyerekek!  

 

Berek: Főleg vízparti bokros-fás hely, cserjés, sűrű facsoport; erdőcske. Nádas terület, 

ingoványos bozótos, vizes lapály; mocsár. 

Szerinted, hol van a Sári Berekhez hasonló hely Nagykovácsiban?Szerintünk, a Békás-tónál! 

Kézművesalkotás: 
 

Hajó, vagy tutajkészítés 
otthon vagy kirándulás során talált anyagokból(újrahasznosítás): 

 

Ezek közül az ötletek közül kiválaszthatsz egyet, amihez találtál anyagot, de megcsinálhatsz 

többet is! Ha valamelyik ötlet megtetszik, és segítség kell, írjatok! 



 
 

 

 

 

Barkácsolás, vagy játék közbenénekelhettek és hallgathattok zenét: 
Persze csak azt, amihez kedvetek van! 

• Kis kacsa fürdik 

• Meghallgathatod így is, itt is:Gryllus Vilmos: Kis kacsa fürdik 

https://www.youtube.com/watch?v=1H-D787Phbw 

• Hallgasd meg, és számold meg, hány vízzel kapcsolatos dalt hallasz ebben a 

felvételben. Elég, ha hallgatod, nem kell nézned! 

https://www.youtube.com/watch?v=b2GzsrpudfA 

https://www.youtube.com/watch?v=1H-D787Phbw
https://www.youtube.com/watch?v=b2GzsrpudfA
http://www.giftofcuriosity.com/sailboat-craft-float-down-homemade-river/


A megfejtés: 

Szerintünk 3: A part alatt; Tavaszi szél; Ess eső, ess 

• Tavaszi szél vizet áraszt 

• GryllusVilmos : Békavacsora 

https://www.youtube.com/watch?v=X_e7jQQCdv8 

• HALLGATAG ERDŐ Gryllus Vilmos 

https://www.youtube.com/watch?v=heptctyvaA8 

• Kérd meg Anyát/Apát énekelje el:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TXpk64mZ3pE 

• Hallgasd meg a Kék Duna keringőt! 

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

Kérd meg Anyát és Apát, hogy keringőzzenek rá! ☺ 

Te is táncolj!  

• Gryllus Vilmos: Erdei pocsolya 

Erdei pocsolya (Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola, 3.a osztály) 

https://www.youtube.com/watch?v=4Piw1_2jLAg 

• Hallgasd meg a Málnások kedvencét, és énekeld: 

https://www.youtube.com/watch?v=X_e7jQQCdv8
https://www.youtube.com/watch?v=heptctyvaA8
https://www.youtube.com/watch?v=TXpk64mZ3pE
https://www.youtube.com/watch?v=JCLP7GwFPTI
https://www.youtube.com/watch?v=4Piw1_2jLAg


Gryllus Vilmos: Kárókatona (dal, rajzfilm 
gyerekeknek)https://www.youtube.com/watch?v=VrraI9HstkY&list=PLnnPQnkcqcd06FuMV
3Caff9p_IvgGZUfC&index=2 

• Fehér liliomszál 

Képzeld azt, hogy Te vagy a Liliomszál! Találj ki mozdulatokat a dal szövegére. Itt 

meghallgathatod: 

https://www.youtube.com/watch?v=l6oTKqUcvq4 

 

 

Jó alkotást kívánunk MINDENKINEK a hétre! 

PPÖ! A HÁRMAS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VrraI9HstkY&list=PLnnPQnkcqcd06FuMV3Caff9p_IvgGZUfC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=VrraI9HstkY&list=PLnnPQnkcqcd06FuMV3Caff9p_IvgGZUfC&index=2

