
Az életet adó Víz 

1. A kézmosásról  

 

Mint tudjuk már mindannyian a kézmosás és fertőtlenítés sokat segíthet a betegségek 

megelőzésében, ezért itt egy piktogram, - melyet ha van lehetőségetek - nyomtassatok ki és 

tegyétek ki a gyerekeknek segítségül: 

S. Müller B.: Kézmosó versike (részlet) 

Két kis pracli a kezem 

Mindenhova jön velem. 

Mókát, mikor keresem 

koszos lesz a tenyerem. 

A maszat, ha le is kopik, 

Maradnak a titkos bacik. 

Tanyát vernek a vírusok 

A legjobb, ha kezet mosok! 

Melegvízzel, szappannal, 

Buborékkal, sok habbal! 

Tenyeremet, mancsomat, 



Minden pici ujjamat 

Csutakolom, sikálom, 

Megtörlöm és szárítom. 

Csak egy ötlet. ha van otthon homokórátok, akkor azt is bevethetitek, hogy elég ideig tartson 

az a kézmosás. 

2. Ha elfogyna a boltban vásárolt fertőtlenítő 

A boltokban sokféle alkoholos kézfertőtlenítő kapható, ha éppen nem fogyott ki, de ha igen, 

akkor itt egy recept ahhoz, hogy hogyan tudtok otthon is készíteni: 

"A kézfertőtlenítő szerek alapja az alkohol, mely baktérium-, vírus- és gombaölő hatással 

rendelkezik. A gyógyszertárban 500 Ft/dl áron, 70%-os töménységű alkoholt 

vásárolhatunk, melyet kétszeres mennyiségű desztillált vízzel hígíthatunk. 

Ehhez a fertőtlenítő hatású elegyhez tehetünk illóolajat, mely nem csak kellemes illatú, de 

szintén fertőtlenítő hatású. Ilyen többek között a citrom és a fahéj is. 20-30 cseppel tehetjük 

kellemes illatúvá a keveréket. 

Ahhoz, hogy az alkohol ne szárítsa ki nagyon a bőrünket, tegyünk E vitamint hozzá. A 3 dl-es 

mennyiséget nagyjából 1000.- Ft befektetéssel tudjuk létrehozni. Pumpás adagolóban sokáig 

használhatjuk a kedvenc illatunkban elkészített kézfertőtlenítőnket."  

3. Házimunka 

A gyerekek szívesen segítenek a házimunkában. Használjátok ki a segítségüket! 

- mosogatás 

- bútorok lemosása    

- virágöntözés 

- teregetés 

- zoknipárosítás 

 

4. Vizes játékok 

       

 
 

- babafürdetés 

- buborékfújás       



- csónak úsztatás 

- süllyed-lebeg  

- méricskélés 

-  

5. Barkácstevékenységek 

Igyekeztünk olyan ötleteket összeállítani, melyek alapanyagai a háztartásban 

megtalálhatók, ezzel is ösztönözve Benneteket az újrahasznosítás lehetőségére. 

 
 

        

        

                

 



 

6. Kísérletek 

Szivárvány színű vízvarázslat 

Nézd meg ezt a videót: https://pin.it/2f3U2BE 

 

 

 

  Jégfestés 

 Csíráztatás 

 

7. Irodalom 

Vers: 

Eső, eső vizecske, 

vízből lesz az erecske. 



Erecskéből a patak, 

amely csobogva szalad. 

Patakból lesz a folyó, 

rajta úszik a hajó. 

Folyó ömlik tengerbe, 

gyertek, fürödjünk benne. /népköltés/ 

 

Mese:  

- Puskin: Az öreg halász és a nagyravágyó felesége 

- Grimm: A békakirály 

-  

Családi filmezés:  

- Vizipók csodapók 

- Némó nyomában 

 

 

8. Dalok: 

- Kis kacsa fürdik… 

- Mély kútba tekintek…. 

- Fehér liliom száll…. 

- Gryllus: Kárókatona, Béka mama 

 

9. Mozgás 

Természetesen tartózkodjatok minél többet friss levegőn a kertben! 

Egyensúlyozzatok vízzel teli poharak segítségével a kerti homokozó szélén, földre helyezett 

deszkán vagy tyúklépés közben. 

Látogassatok el a Békás-tóhoz, vagy sétáljatok az Ördög árok patak partján, de csak a 

családdal! 


