
Projekt címe: Víz, víz, tiszta víz 

A víz az élet egyik lételeme, fontos kincsünk, vigyázzunk rá! 

 

Külső világ tevékeny megismerése 

Beszélgessetek otthon a gyerekekkel a vízről, azon belül is: 

- miért fontos ez számunkra? 

- milyen állatok, élőlények lakhatnak a vízben? 

- mi történne, ha nem lenne víz a Földön? 

- mit tudunk tenni annak érdekében, hogy tisztán tartsuk? 

- vannak sós és édes vizek, itt nyugodtan kitérhettek a tengerekre, óceánokra, (főleg a 

nagyoknál) azok élővilágára → Nézegessetek képet ezekről. Akinek van otthon térképe, 

földgömbje keressétek is meg!  

- a víz körforgása https://www.youtube.com/watch?v=JdxvofRKjQs 

- pár izgalmas kísérlet otthonra: 

Hullámzás a palackban 

Életkortól függetlenül mindenkit elbűvöl a hullámok játéka. Amikor buborékok táncolnak a 

napsütötte vízfelszín alatt, tudunk ilyet előállítani a konyhánkban is? 

Szükséges eszközök: 

1db  0.5 literes átlátszó műanyag palack 

1 dl étolaj 

2,5 dl víz 

10 csepp kék ételfesték vagy tinta 

Töltsünk egy fél literes műanyag palackba 2,5 dl vizet. Cseppentsünk bele 10 csepp kék 

ételfestéket vagy tintát. Ehhez cseppentő használata javasolt, ha nincs, nem kell pontosan 10 

csepp. 

Csavarjuk rá a kupakot, és rázzuk össze! Ezután öntsük bele az 1 dl étolajat. Csavarjuk rá a 

kupakot, és kezdődhet a játék. 

1, Fektessük el vízszintesre a palackot, és kezdjük el döntögetni.  

2, Rázzuk fel erőteljesen, majd hagyjuk állni. Figyeljük meg mi történik!  

Miközben csak finoman döntögetjük, nagy „buborékok” alakulnak ki, és keverednek a kék 

folyadékkal. Olyan, mint amikor a hullámok levegő buborékokat visznek be a víz alá. 

Ha összerázzuk erősen, egy homogén világoskék folyadékot kapunk. Ha békén hagyjuk, 

lassan kiül újra az olaj réteg a víz tetejére. 

Magyarázat:  

Két jelenség magyarázatára is használható ez a kísérlet. 

1, A vízben nem oldódik az olaj.  

2, Mivel kisebb az olaj sűrűsége, mint a vízé, az olaj felül a víz tetejére. 

De nézzük magát a hullámzás jelenségét! 

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


Amikor elkezdjük finoman keverni az olajat a vízzel, a víz nagyobb gömbökre szakítja szét az 

egységes olaj réteget. Minél hevesebben mozgatjuk, rázzuk a palackot, annál apróbb golyókra 

választja szét a víz a másik anyagot. Erőteljesebb összerázáskor úgy tűnhet, mintha elkevertük 

volna az olajat a vízzel, amint egy picit békén hagyjuk a rendszert, az apró olaj golyók 

összeállnak egyre nagyobbakká, és felúsznak a felszínre, és újra kialakul a víz tetején az olaj 

réteg. Ekkor újra kezdődhet a móka. 

 

 

Hidegben vagy melegben? 

Arról beszélgetünk a gyerekekkel, hogy a vízben lévő részecskék hogyan mozognak. 

Képzeljük el vajon hogyan viselkednek meleg és hideg közegben? 

Azt állítjuk, hogy hidegben cammognak, melegben össze-vissza futkosnak. 

Szükséges eszközök: 

2 db pohár (átlátszó) 

ételfesték vagy tinta 

cseppentő 

hideg víz, forró víz 

A kísérlet menete: 

Öntsünk az egyik pohárba hideg,  a másikba forró vizet (ez utóbbit óvatosan, nehogy 

elpattanjon az üveg).  Mindkét pohárba cseppentsünk egymás után lehetőleg egy –egy csepp 

ételfestéket. 

Figyeljük meg mi történik! 

A forró vízben, mint egy tüzijáték, szétáramlik a festék. A hideg vízben nagyon lassan indul 

el egy-egy színes csík. 

Magyarázat: 



A forró vízben a víz részecskék mozgása sokkal intenzívebb, ezért a festék darabkákat 

felkapva „elszaladnak” a pohár távolabbi helyei felé. Hamarosan az egész teret befestik. 

A hídeg vízben a részecskék mozgása sokkal lassabb, ezért is figyelhető meg jól, hogy 

hogyan zajlik le a folyamat. Ebben az esetben a forró vízes mintához képest, mintha egy 

lassított felvétel lenne. 

 

 

Papírvirág 

Végezetül egy nagyon egyszerű és lenyűgöző kísérletet próbálhattok ki.  

Rajzolj meg, majd vágj ki (itatós) papírból egy virágot. Színezd ki zsírkrétával az egyik felét. 

Hajtogasd be a virágszirmokat, majd tedd vízre (a NEM zsírkrétás fele találkozzon a vízzel). 

A virág szirmai lassan kinyílnak. A leggyorsabban az itatós papírból készült virág nyílik ki, ez 

a leglátványosabb. 

 

 

 

 

 



Matematikai tapasztalatok 

Papírból készítsetek különböző színű és nagyságú halakat. A kisebbek próbálják kiválogatni 

az egy csoportba tartozókat, pl. a kékeket. Nagyság szerinti válogatással is 

megpróbálkozhattok, de inkább a nagyoknak ajánlom ezeket a feladatokat. A nagyoktól 

nyugodtan megkérdezhetitek melyik a több, kevesebb, esetleg ugyanannyi? 

Csinálhattok kakukktojás játékot is, azt nagyon szeretik. Válasszák ki melyik az, ami 

egyáltalán nem illik oda? pl. 5 halacska közül 4 piros 1 meg  sárga (a sárga lesz a 

kakukktojás); 3 halacska jobbra néz, 1 pedig balra (bal oldali a kakukktojás) és így tovább… 

A fantáziátokra van bízva milyen kis feladatokat adtok a gyerekeknek.  

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

- Béka készítése papírtányérból, vagy kartonból 

Hozzávalók: olló, ragasztó, papírtányér/karton, tempera/színes papír, filctoll a szemeknek 

 

 

- Halacska papírfonással (inkább a nagyoknak, de a kisebbek is nyugodtan megcsinálhatják 

szülői segítséggel) 

Hozzávalók: olló, színes papírok, filctoll 

 

 



- Halacska pöttyözése fülpiszkálóval, ujjal, parafadugóval, vattapamaccsal (ki hogyan 

szeretné) 

Hozzávalók: olló, ceruza, tempera, színes papírok, parafadugó, vattapamacs 

 

 

- Polip készítése WC gurigából 

Hozzávalók: olló, színes papír/tempera, filctoll, fehér színű papír 

 

 



Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Igyekeztem nektek olyan dalokat válogatni, amiket szerintem mindenki ismerhet, de ha 

mégsem ismerős youtube-on metaláljátok őket: 

- Tavaszi szél vizet áraszt  https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU 

- Virágéknál ég a világ   https://www.youtube.com/watch?v=i5JAGlxCC7E 

- Esik az eső, hajlik a vessző  https://www.youtube.com/watch?v=VeUFY-sQnM8 

- Kis kacsa fürdik  https://www.youtube.com/watch?v=wDeNRI73wpA 

- Zenevarázslás: A vizes poharak különböző hangokat adnak ki, válasszatok 4-5 poharat, amit 

többféleképpen töltötök meg vízzel és nagyon óvatosan egy evőeszköz segítségével 

kopogtassátok meg mind. Figyeljétek meg hol magasak és hol mélyek a hangok! 

- Válasszatok ki egy éneket, amit először nagyon halkan énekeltek el, aztán egyre 

hangosabban és hangosabban. Nem a kiabálás a lényeg! ☺  

- Majd hallgassátok meg együtt Gryllus Vilmos: Békavacsora nótáját!  

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

 

Verselés, mesélés 

Mesék:  

Az öreg halász és a nagyravágyó felesége 

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy öreg halász. Volt neki egy 

nagyravágyó felesége. 

Egyszer elment az öreg halász a tengerre, halászni. Hamarosan fogott egy gyönyörű szép, 

nagy pontyot. És csodák csodája egyszer csak megszólal a ponty: 

- Te szegény halászember, engedj el engem! Úgy megjutalmazlak, hogy nem bánod meg soha 

életedben. Minden kívánságod teljesül. 

Hát az öreg halász a nagy könyörgésre a pontyot visszaengedte a tengerbe. 

Hazamegy, kérdezi a felesége: 

- No, mit fogtál? Hoztál-e valamit? 

- Fogtam én egy nagyon szép pontyot. 

- Hát miért nem hoztad haza? 

- Úgy könyörgött szegény, hogy engedjem el. Minden kívánságunkat teljesíti. 

- Hát akkor eredj vissza hozzá, és mondd meg neki, hogy egy nagyon szép házat szeretnék. 

Mert csak egy kis kunyhóban laktak a tenger partján. 

Visszaballagott a halászember a tenger partjára. Odaállt a víz szélére, és hangosan mondta: 

- Hallod-e, te ponty! Az én feleségem azt üzeni, hogy a tenger partján teremts egy szép kis 

házat! 

Kisvártatva felbukkan a ponty, és megszólal: 

- Eredj haza, jó ember! Úgy van, amint kívánta! 

Hát valóban, ahogy hazaér, gyönyörű szép házuk lett. A felesége ott sürög-forog a konyhában. 

Egy ideig nagyon boldog volt. De egyszer csak megint azt mondja a felesége: 

https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU
https://www.youtube.com/watch?v=i5JAGlxCC7E
https://www.youtube.com/watch?v=VeUFY-sQnM8
https://www.youtube.com/watch?v=wDeNRI73wpA
https://www.youtube.com/watch?v=X_e7jQQCdv8


- Hallod-e, eredj vissza ahhoz a pontyhoz, mondd meg neki, hogy a házat meguntam, adjon 

egy kastélyt, és hogy grófok lehessünk! 

Ismét elment az ember a tenger szélére. 

Azt kiáltja: 

- Hallod-e, te ponty! Az a ringy-rongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem! 

Egy kis idő elteltével felbukkan a hal, azt kérdi: 

- Hát mit akar a te feleséged? 

- Kastélyt akar, meg hogy grófok legyünk! 

- Eredj haza, úgy van, amint kívánta! 

Hát ahogy hazaért, látta a gyönyörű szép kastélyt, és a felesége mint grófnő kényeskedett 

egyik szobából a másikba. 

- Most már csak meg vagy elégedve? 

A felesége nagyon boldog volt. 

Másnap reggel, alighogy megébrednek, azt mondja az asszony: 

- Hallod-e! Eredj ahhoz a pontyhoz, és mondd neki, hogy királyné szeretnék lenni, és 

palotában lakni. 

A szegény halászember, mit volt neki mit tenni, ismét elballagott szomorúan a víz szélére. 

Azt kiáltja: 

- Hallod-e, te ponty! Az a ringy-rongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. 

Eltelik egy kis idő, előjön a hal, és kérdi: 

- Hát most mit akar a te feleséged? 

- Királyné szeretne lenni, palotában lakni! 

- Eredj haza! Úgy van, amint kívánta! 

Ahogy hazaér a szegény ember, nem győz csodálkozni: a gyönyörű palota, a sok fényes 

katona majd elvette szemevilágát. Mind vigyázzba vágták magukat a szegény halász előtt, 

amikor elhaladt előttük. Mikor végre bejutott a hosszú lépcsőn, sok szobán keresztül, kérdi a 

feleségét: 

- No, asszony, meg vagy-e már elégedve a sorsoddal? 

- Meg - feleli az asszony boldogan. 

Alighogy megvirradt másnap, azt mondja az asszony: 

- Hallod-e, eredj vissza ahhoz a pontyhoz, és mondd meg neki, hogy most már császárné 

szeretnék lenni, és olyan palotát, várakat akarok, amilyen a világon sincs. 

Hát csak addig erősködött, hogy vissza kellett mennie a szegény halásznak a víz szélére. 

Mondja nagy szomorúan: 

- Hallod-e, te ponty! Az a ringy-rongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. 

Zavaros lett a tenger vize, hullámzott, és csak sokára jött elő a ponty, mérgesen: 

- Hát mit akar a te feleséged? 

- Most meg császárné szeretne lenni, és olyan palotát és várakat, amilyen a világon sincs. 

- Igaz, hogy ezért sem dolgozott - mondja a ponty -, nem is érdemli, de menj haza, úgy van, 

ahogy kívánta! 

Hazament a szegény ember. Alig tért magához a nagy ámulattól, olyan fényes paloták, várak 

és udvari népség volt mindenütt. Azt kérdi a feleségétől: 

- Most már csak meg vagy elégedve, mert én többet nem megyek vissza a pontyhoz! 

Az asszony nagyon boldognak is látszott. 

De másnapra kelve ismét csak azt mondja az urának: 

- Hallod-e! Eredj vissza ahhoz a pontyhoz, és mondd neki, hogy én a világ úrnője szeretnék 

lenni Azt akarom, hogy mindenki nekem hódoljon, és leboruljanak az emberek a lábam előtt. 



A birodalmam a világ egyik végétől a másikig érjen! 

Hiába tiltakozott, szabódott a szegény halász, csak vissza kellett mennie. 

Mondja szomorúan: 

- Hallod-e, te ponty! Az a ringy-rongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. 

Ott kellett állnia nagyon sokáig. A tenger haragos lett, hányta a habot, tajtékzott, és úgy 

hullámzott, mint még soha. Egy helyen zavaros lett a víz, és nagyon-nagyon sokára 

felbukkant a hal. 

- Mit akar a te feleséged? 

- A világ úrnője akar lenni, és hogy a világon mindenki a lába elé boruljon. 

- Jól van - mondja a hal -, ha azt hiszi, hogy munka nélkül élhet, és másokon uralkodhatik, hát 

legyetek ismét halászok. Eredj haza, megtalálod őt a halászkunyhóban! 

Úgy is lett. Ott találta a szegény halász a kis halászkunyhóját, és benne a feleségét. Ettől 

kezdve szorgalmas és ügyes asszony lett. Még talán máig is élnek, ha meg nem haltak. 

A neveletlen béka 

Élt egyszer egy messzi királyságban egy királynő, akinek volt egy kicsike fia. Ez a királyfi 

engedetlen és szófogadatlan volt. Ha a királynő megkérte, hogy mosogasson el, csak 

megvonta a vállát. Ha szóltak neki, hogy tanulnia kell, csak kacagott. Mikor a királyfi felnőtt, 

a királynő kerített neki egy előkelő, királyi feleségjelöltet. A leányt bemutatták a fiúnak a 

palotában, de a királyfi csak annyit mondott: 

– Én bizony őt el nem veszem. 

A királynő elkeseredésében az udvari boszorkányhoz fordult segítségért. A boszorkány a fiú 

megregulázására azt javasolta, hogy vessék be a palota előtti tóba és változtassák békává. A 

varázslat pedig addig tartson, amíg a békává vált királyfi rá nem tud venni egy 

királykisasszonyt arra, hogy megcsókolja őt. A királynőnek megtetszett az ötlet, mert a 

feladatot igencsak nehéznek találta. A tóban ugyanis már lakott vagy száz béka, akik közül a 

királyfinak, úgy gondolta, igazán nehéz lesz kitűnnie. Így hát rábólintott az ötletre, a 

boszorkány pedig béka formájában bevarázsolta a tóba a királyfit. 

A tóban nagy volt a brekegés, a hangzavar, a királyfi mielőbb szabadulni akart, de úgy 

gondolta, mi sem könnyebb ennél. Azt tervezte, megvárja, amíg arra sétál egy 

királykisasszony, aztán ráugrik és megcsókolja. Nemsokára arra is jött egy királylány. A 

békakirályfi nekirugaszkodott, és ráugrott. De a csók nem volt egyszerű, békalába csúszott, a 

királylány pedig sikoltozott és amint a keze köré kapta, visszahajította a tóba, majd sikítva 

elmenekült. 

A királyfi nem keseredett el, új megoldást eszelt ki. Arra gondolt, kiugrik a partra, és úgy tesz, 

mintha halott lenne. Azt remélte, hogy egy arra járó királylány megpróbálja majd megmenteni 

a haláltól, és megcsókolja. Ki is feküdt hát a partra, de a királylányok észre sem vették a 

jelentéktelen kis békát. Aki véletlenül észre is vette, az sajnálkozva fordította el felőle a 

tekintetét. 

Most már igencsak elkeseredett a királyfi. Bele is törődött, hogy örök életére béka marad, és 

hangos brekegés közepette, a tóban kell leélnie az életét. Amikor ebbe már pont beletörődött, 

egy kicsi, szárnyas tündérgyerek esett be a tóba az égből. Szegény majdnem megfulladt. A 

békakirályfi kimentette és egy tavirózsa levelére fektette. A kisbaba folyton sírt. A királyfi 

gondolt egyet és elkezdett énekelni neki. Olyan gyönyörű hangja volt, hogy nem csak 



tündérgyerek hagyta abba a sírást, de a tó köré gyűltek még a madarak is, és mind őt 

hallgatták. A királyfi innentől fogva nagyon sokat énekelt a tündérgyereknek. Az éneklés 

annyira elfoglalta, hogy el is feledkezett egy időre a királykisasszonyokról. Egyszer azonban 

arra vetődött egy, aki a mesés hangot hallgatva addig-addig fülelt, amíg meg nem találta 

annak forrását. Leült a tópartra, és teljesen beleszerelmesedett az éneklő békába. Hazavitte, a 

szobájában egy szép párnára tette, és hallgatta az énekét. Amikor a béka elhallgatott, a 

királylány felsóhajtott és így szólt: 

– Bárcsak a kedvenc dalomat is el tudnád énekelni! – azzal a lány dúdolni kezdett egy éneket. 

A békakirályfi felismerte a dalt, hiszen az az ő kedvence is volt. Gyönyörű hangján énekelni 

kezdte. A királykisasszony örömében megcsókolta a csúf kis békaszerzetet, aki végre 

visszaváltozott királyfivá. Megkérte a lány kezét, összeházasodtak, és ha a királylány 

megkérte, a királyfi mindig énekelt neki. 

 

Vízipók, csodapók 

https://www.youtube.com/watch?v=w-64Cmo3xow 

https://www.youtube.com/watch?v=FMD1mHoCTxM 

https://www.youtube.com/watch?v=UeYT1a2nKA4 

Versek:  

Hol lakik a kisbéka? Nádasban van hajléka. 

Hosszú nyelve tekeredik, elnyúlik a legyekig. 

Este, reggel csak brekeg. Az egész láp beleremeg. 

Hogyha fázik, takarója nem más, mint a tavirózsa. 

 

Zelk Zoltán: A kis patak 

Vígan fut a kis patak, 

játszanak a kis halak. 

Hegy alatt és rét alatt, 

kanyarog a kis patak: 

Énekel a kis patak: 

"Bennem fürdik Hold s a Nap, 

Parti bokor szomjazik, 

az is vizemből iszik. 

Szitakötő hátamon, 

ringatódzik a habon. 

Kizöldül a fűzfaág, 

bennem nézi meg magát. 

Én vagyok a kis patak, 

télen alszom jég alatt. 

Most hegy alatt, rét alatt, 

megkeresem a nyarat! 

https://www.youtube.com/watch?v=w-64Cmo3xow
https://www.youtube.com/watch?v=FMD1mHoCTxM
https://www.youtube.com/watch?v=UeYT1a2nKA4


Feladatlapok, színezők: 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 


