
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: Az éltető víz 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. március 16-22. 

A projekt tervezett indító élménye: Ismeretterjesztő film a víz körforgásáról  
https://www.youtube.com/watch?v=JdxvofRKjQs 

 

A projekt várható lezáró élménye: Víz világnapja – Fedezd fel Nagykovácsi vizes élőhelyeit. 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: A víz körforgásának megismerése. A vízvédelem 
fontosságának hangsúlyozása. 
 
A projekt során megvalósítandó feladataink: Tapasztalatokat gyűjtünk, játékos formában a víz 

témakörében. Felkeressük a helyi vizes lehetőségeket. Megfigyeljük a vizek élővilágát. Megbeszéljük 

a környezetvédelem fontosságát. Tudatosítjuk a gyerekekben a víz takarékos felhasználását. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: megfigyelés, finommotorika, ügyesség, 

koordináció, szabálytartás, zenei képességek, matematikai képességek, együttműködés, türelem, 

memória. 

 

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a 

megvalósítás: - 

Munka jellegű tevékenységek Nagyok: 

Ágyneműhajtogatás, segítségnyújtás az ágyazásban. 

Öltözőszekrények, ruhaneműk rendben tartása. 

Önkiszolgálás étkezésnél, mosdóhasználatnál, öltözésnél. 

Terem és udvarrendezés. 

Egyéni megbízatások teljesítése. 

Segítségnyújtás a kisebbeknek. 

Kicsik: 

Játék után az eszközök elpakolása. 

Önkiszolgálás az étkezésnél (öltözködésben, tisztálkodásban 

differenciáltan) 
Ruhaneműk, cipő tárolása a megfelelő jellel ellátott öltöző szekrényben 

Növényültetés, csíráztatás, palántázás 

Virágöntözés 

Segítségnyújtás a háztartási munkákban  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

(ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

 

 

                                

                         

- Kövesd a patak folyását! (földre ragasztva vagy felrajzolva 

a patakot) 

 

- Szín társasjáték (táblán vagy földön játszható)    

Kicsiknek egyszínű dobókockát és csónakokat, 

nagyoknak, mintás dobókockát és csónakokat készítsünk. 

Feladat: A csónakok eljuttatása a kikötőből a kincses 

szigetig. 

A hajó színének megfelelő szín dobásával a hozzánk 

legközelebb eső ugyan olyan színű hajóra lépünk. 

 

Papír hajó hajtogatás 

1. Fogj egy A4-es lapot, és hajtsd félbe fentről lefelé. Ha 

olyan lapot használunk, ahol eltérőek az egyes oldalak (pl. 

az egyik oldal színes), akkor az az oldal legyen belül, 

amelyiket szeretnéd, hogy majd látszódjon.  

2. Függőlegesen is hajtsuk össze a lapot, majd hajtsuk szét – 

ez fogja majd mutatni a lap közepét!  

 

 

 

https://www.hogyankell.hu/F%C3%A1jl:Papirhajo-hajtogatasa1.jpg
https://www.hogyankell.hu/F%C3%A1jl:Papirhajo-hajtogatasa2.jpg


3. Mindkét oldalon hajtsd fel a felső papírvégeket!

 

4. A sarkokat hajtsuk be! Először az egyik sarkot hajtsuk a 

háromszögön át, majd az azonos sarkon, de a másik 

oldalon lévő sarkot hajtsuk át ezen. Ismételjük meg a 

másik oldallal.  

5. A háromszögből csinálj négyszöget! Annyit kell tenned, 

hogy szétválasztod középen a papírokat (belenyúlsz a 

csákóba), és középen (a háromszög magasságvonalánál) 

széthúzod, majd összehajtod ellentétesen.  

6. Hajtsd fel az alsó részeket mindkét oldalon!  

7. A korábbihoz hasonlóan most ismét csinálj négyszöget a 

háromszögből.  

8. Nyisd szét a négyszöget! A felső sarok mentén óvatosan 

nyisd szét a csákóformát, míg az egész egy hajót nem 

alkot.  

9. A hajó két oldalát egy kissé hajtsd fel, míg a vitorla részt 

szintén kissé szétnyithatod alulról, így stabilabb lesz a 

hajó. 

- Úszóverseny (kinek a halacskája a leggyorsabb?) 

Cél: lefóliázott halak minél gyorsabb feltekerése 

 

- A víz hanghatásai 

Különböző mennyiségű folyadékot tartalmazó üvegek 

megszólaltatása. 
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Üres pohár – mély hang 

Tele töltött pohár – magas hang 

 

- Töltögetés 

   Űrmértékre vonatkozó becslések, mennyiség állandóság 

megtapasztalása, miközben a forma változik. 

 

-  Takarítsunk együtt (gyerekek bevonásával bútorok és 

játékok lemosása, mosogatás, virágöntözés) 

 

-  Mondókára, folyó kirakása kék pálcikák vagy papír 

csíkok segítségével. 

 Kinek hosszabb ill. rövidebb a folyója? 
 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

 

Víz Világnapja március 22. 

Beszélgetés a víz körforgásáról: A Föld minden élőlényének, így az 

embereknek, állatoknak és a növényeknek is szükségük van vízre. 

A Föld meglévő vízkészlete folytonos körforgásban van. Az esővíz 

végigfut a mezőkön, erdőkön a patakokig, folyókig, egészen a 

tengerig. Ott párologni kezd és felhő lesz belőle. A felhőket a szél 

a szárazföldig fújja és eső formájában a földre hullik. 

Ezért vigyáznunk kell a vízre, hogy minél kevesebb szennyeződés 

érje, hiszen az nemcsak az élővizeket mérgezi, hanem az élővilágot 

is. 

 

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

 

Sétáljunk az Ördögárok patak mentén minél hosszabb szakaszon.  

Megfigyelhetjük a Békás-tó élővilágát. 

A Tisza István kastély parkjában található mesterségesen 

kialakított tó is alkalmas a vízi világ tanulmányozására. 

A gyerekek szívesen segítenek a veteményezésben. Kiváló napi 

program a földből kibúvó növénykék tanulmányozása. 

Akár bent a meleg szobában is van lehetőség a különféle 

zöldségek, virágok fejlődésének megfigyelésére. 

 

 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

 

 

 

A forrástól a tengerig - Mese a vízről 

Valahol messze, ahol a hegyek az égig érnek, egy nap morogva 

megrázta magát a föld. A sziklák közt ekkor apró repedés 

keletkezett, amelyen kristálytiszta, hűs víz tört elő. Megszületett 

egy forrás. 

A víz gyűlni kezdett egy kis mederben. Korábban a hegy 

gyomrában, örök sötétségben tengette napjait. Most rácsodálkozott 

a kék égre, majd amikor a meder megtelt, túlcsordult rajta, s 

elindult, hogy felfedezze a világot. 

 

Csobogott az erecske. Útjában megitatott néhány növényt, majd 

utat törve maga előtt egyre bátrabban igyekezett lefelé. Nem sokára 

 

 

  



társra akadt. A szomszéd hegyről alácsurranó hegyi patak 

befogadta. Már ketten folytatták útjukat. 

-         Lám, milyen erős lettem! Sebes vagyok, mint a szél, és 

bátrabb mindenkinél! – gondolta magában. 

A hegy lejtője lassan megszelídült, a patak rohanása lassult, így a 

víz elgyönyörködhetett a ragyogó, aranyló napsütésben, a zöld fű 

közül kikandikáló színes virágokban, az égen suhanó érdekes 

formájú felhőkben, a fák bólogató lombkoronájában. Út közben 

jobbról két újabb erecske csatlakozott hozzájuk, így a patak vize 

még bővebb lett. A hegyoldalból nekiiramodva még bátrabban 

igyekezett világfelfedező útján. Egyszer csak hirtelen megtorpant. 

Sziklák zárták el az útját. A víz egyre csak gyűlt, gyűlt a 

tavacskában, míg az egészen megtelt, s ekkor a peremen hangos 

kiáltással zuhogott alá vízesés képében. Lent kavargott, játékosan 

birkózott tajtékos társaival, majd tovairamodott a falu irányába. 

Amint beért a házak közé, elámult. Partja mentén gyerekek 

játszadoztak, arrébb asszonyok merítettek korsóval a vizéből. A 

falu szélén különös épülettel találkozott. A vízparton álló ház 

oldalában hatalmas fakerék forgott, s bentről furcsa zakatolás 

hangját hozta a szél. A víz játékosan belekapott a kerék lapátjába, 

és alaposan megforgatta, mielőtt tovafutott. Vígan őrölt a 

vízimalom. 

Alig folytatta útját, mikor újabb testvérére akadt. A két patak 

folyóvá szélesedve lejtett tágas medrében. Néhány csónak 

meglovagolta a hullámait. Erre nagyon büszke volt! Ringatta, 

sodorta a járműveket. Élvezte az erejét. 

Ekkor hatalmas házak vetettek árnyékot a vízre, és minden irányból 

apró erecskék futottak felé. Némelyik orrfacsaró bűzt árasztott. A 

víz megrémült. 

-         Vigyázzatok rám! – csobogta rémülten. - Mi lesz így a 

hullámaim közt úszkáló halakkal? Jaj, oda a tisztaságom, a 

legféltettebb kincsem! 

Rohanva hagyta el a várost. Vissza se nézett, csak sietett, hogy 

minél távolabb kerüljön tőle. 

Útja során még több másik folyóval találkozott, velük egyesülve 

hatalmas folyammá duzzadt. Hátán már nagy hajókat hordott. Nem 

tudta hová megy, csak követte a medrét. 

Leszállt az éjszaka, de ő nem pihent. Amikor a hajnal vörösre 

festette az ég alját, csodálatos látvány tárult elé: hatalmas kéklő, 

végeláthatatlan víztükör várta. 



-         Megérkeztem! – ujjongott, miközben elvegyült a tenger 

kristálytiszta, sós vízével. 

Ámulva nézte a korallok közt játszadozó színes halrajokat és a 

játékos delfinek hancúrozását, miközben feloldódott benne, egyé 

vált vele. 

 

 

Juhász Magda: Tavaszi futár 

 

Hegyről le a  Nem fárad a lába,  Aztán lent a  

völgybe,  sziklák között,   völgyből, 

fut, szalad a  kavicsokon,   búcsút int a 

patak,   vidám táncát   hegynek, 

elviszi a jó hírt,           járja.   és egy folyó 

hogy itt van a      lágy ölében, 

tavasz.       végre  

       megpihenhet. 

 
 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Vitorlások az újrahasznosítás jegyében 

            

 

 

 

 

http://www.operencia.com/versek/tavaszi-versek/1905-juhasz-magda-tavaszi-futar


                  

              

 

 

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 

Séta a településen: 

Békás-tó 

Tisza István kastély parkjában lévő mesterséges tó 

Ördögárok patak eredésének megkeresése 

 

Tavaszi kerti munkákban aktív közreműködés  

 

 



Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

 
 

                                

 

MÉLY KÚTBA TEKINTEK 

 

 
 

(Játék hozzá: 

-Kútba estem. 

-Ki húzzon ki? 

-Húzz ki, Kata! 

-Hány méterről? 

-Három. 

A két gyerek összefogott kézzel annyit ugrik, ahány méter a kihúzó 

mondott.) 

 

Fehér liliom száll… 

https://hu.pinterest.com/pin/563231497151634054/  

 

Tavaszi szél vizet áraszt… 

 

F. Schubert: A pisztráng 

 
 

 

 

  

https://hu.pinterest.com/pin/563231497151634054/


Reflexió 

Visszatekintés a tervezett 
tevékenységre 

A megvalósult tevékenység 
leírása 

A tevékenység értelmezése, 
módosítási javaslatok, 

fejlesztési tervek, ötletek 
   

 

 


