
 

Mesél a tavacska… 

2021.03.16-19. 

 

 

 

 

 

 

Kedves Vackorok! 

Hamarosan elérkezik a víz világnapja: március 22. (Hétfő). Készüljünk közösen a víz világnapjára. 

Tanuljunk, kísérletezzünk, daloljunk, verseljünk együtt. A héten sok olyan játékot, tartalmat 

küldünk, amivel megismerkedhettek a békás tó lakóival, és ha újra együtt leszünk, akkor együtt 

ellátogathatunk a békák mesés birodalmához, a Békás tóhoz és addigra már ismerni fogjuk, hogy 

hogyan élnek a vízi élőhely lakói. Ha van kedvetek egy séta alkalmával családotokkal, elmehettek a 

békák otthonához, és megnézhetitek, hogy mennyi minden változott a múltkori kirándulásunk óta. 

 HÁZI FELADAT a nagyoknak! Ha esetleg visztek magatokkal fényképezőt, akkor 

készítsetek képet ezekről a változásokról, tapasztalásaitokról, és osszátok meg a 

csoporttal. Elevenítsétek fel a közös kirándulásunk élményeit a fényképeken keresztül, amit 

szüleiteknek elküldtünk. 

 

Tudtad-e? 

 

Érdekességek a vízről… 

? A Földön megtalálható víz mennyisége egy állandó érték, 

folyamatosan körforgásban van és idővel újra felhasználódik. Így biztos 

lehetsz benne, hogy a víz, amit épp a poharadba töltesz, része volt a 

dinoszaurusz korszaknak is. 

? A víz az egyetlen olyan anyag, ami három fajta halmazállapotban is előfordul 

a természetben: folyadék(víz), gáz (gőz) és szilárd (jég). 

? Amikor valakinek szomjúság érzete támad, addigra a szervezet már 1%-ot 

veszített vízháztartásából. Inni még az előtt kell, hogy a szomjúságérzet 

jelentkezne. 

? A meleg víz nehezebb, mint a hideg. 

? A zsiráfok tovább bírják víz nélkül, mint a tevék.   



Kísérletek a vízzel kis tudósoknak  

Játsszunk közösen a jéggel. A következő kísérlet főhősei a jégkockák lesznek. Indulhat 

a Jégkocka olvadási verseny! 

 

Hozzávalók: 

✓ 4 db jégkocka a fagyasztóból, 

✓ 4 db kistányér  

✓ egy kis darab alufólia, 

✓ egy kis darab újságpapír, 

✓ egy csipet só 

 

Ha minden hozzávalót előkészítettél, akkor csomagolj be egy jégkockát az alufóliával, 

egy másikat az újságpapírral, a harmadikat pedig sózd meg.  

Most tedd bele őket a tálba az utolsó jégkockát hagyd magában, és találd ki vajon 

melyik jégkocka fog a leghamarabb elolvadni. Természetesen mindenféle más 

csomagolást, megszórást kipróbálhatunk (kristálycukor, liszt, papírszalvéta, testápoló, 

bármi, ami eszetekbe jut!), ezeket is próbáljuk ki mind! 

 

Készítsünk Esőfelhőt a szobában! 

Hozzávalók:  

✓ befőttes üveg 

✓ víz 

✓ ételfesték 

✓ borotvahab 

✓ fecskendő vagy szemcseppentő 

Az üvegekbe tölts vizet, a tetejükre pedig nyomj borotvahabot! Ez lesz a mi felhőnk! 

Utána szemcseppentővel vagy fecskendővel csepegtess a borotvahab tetejére a kék 

színű ételfestékkel megfestett vízből! Majd várd meg mi történik és nézd az esőt a 

szobádban anélkül, hogy csurom vizes lennél. 

 

Óceán a palackban kísérlet 

Hozzávalók:  

✓ zárható műanyag palack (kupakkal) 

✓ víz 

✓ Kék ételszínezék 

✓ étolaj  

✓ tölcsér 



Állítsd bele a tölcsért a palackod szájába. Töltsd fel a műanyag palackot vízzel, 

körülbelül az 1/3-ig. Adj hozzá néhány csepp kék ételszínezéket. Csavard rá a kupakot 

és rázd fel, hogy az ételszínezék teljesen befesse a vizet a palackban. Tedd vissza a 

tölcsért és töltsd fel a palackod olajjal. Csavard rá jó erősen a kupakot, és fordítsd fel a 

palackodat. Ha vannak otthon játék vízi állatkáid, amit nem sajnálsz, ha olajos lesz, 

beleteheted és nézheted hogy úszkálnak az óceánodban. 

 

Kreatív alkotások a kis művészeknek 

Fessetek különböző színű 

halacskákat változatos 

technikákkal. Fesd meg a 

halacska pikkelyeit. 

Használthattok Wc papír 

gurigát, vagy zeller szárat. Mit 

találsz még otthon, ami félkör 

alakú? Nyomj ki egy kis színes 

festéket egy lapra, vagy 

papírtányérra és nyomdázd a 

halacskádra a pikkelyeit. 

 

 

Az oviban több 
dolgot is hajtogattunk 

mostanában… 
repülőt, hóvirágot. Hajtogassatok ugráló békát otthon. 
Ha van otthon használhattok hozzá színes papírt, vagy 
színezzetek be egy sima fehér lapot zsírkrétával. És 
mehet is a békaugrás, nyomd le a hátsó pöcköt, és már 
ugrik is.  

Ha készen vagytok a békákkal, őrizzétek meg, mert még 
más játékokra is jó lesz. 

 

Ne felejtsük el a Varrást 
sem. Kérd meg a 
szüleidet, hogy 

kartonpapírból 
rajzoljanak neked halacskát, majd lyukasszák ki neked. 
Ha van műanyagtűd azzal is kivarrhatod, de ha nincs 
akkor cipőfűzőt is használhatsz ehhez a varrásos 
feladathoz. https://hu.pinterest.com/pin/1548181121484589/  

  

https://hu.pinterest.com/pin/1548181121484589/


A békák nagyon érdekesek, változatosak és 
hasznosak is, hiszen szorgalmasan elpusztítja a 
nekünk nem annyira kedves rovarokat, pl. legyeket, 
szúnyogokat. 

A kétéltűek (békák, varangyok, szalamandrák) bőre 

vékony és nyirkos. Ezért általában vizes környezetet 

igényelnek, nehogy kiszáradjanak. Utódaik is 

többnyire a vízben kelnek ki. A béka-és 

varangyivadékok először ebihalak, hasonlítanak is a 

halakra, kopoltyúval lélegeznek. Később az ebihal 

elveszíti hosszú farkát, kinőnek a lábai, és kialakul a 

tüdeje. Jó tudni, hogy már az ebihal is pusztítja a 

szúnyoglárvákat. 

Érdekességek a békákról 

A Föld legnagyobb termetű békája a Góliát béka, amely akár 3,5 kg-ot nyom és akkora, 

mint egy tyúk. 

A legapróbb a Gardiner által felfedezett Seychelles-szigeteki béka, amely szó szerint 

körömnyi méretű: a legfiatalabb állatok 3, a kifejlett példányok 11milliméteresek. 

A bíborbékát (Nasikabatrachus sahyadrensis) csak 2003-ban fedezték fel a kutatók. 

Mivel az év nagy részét 4 méterrel a föld alatt tölti termeszekre vadászva, ritkán kerül 

az ember szeme elé. 

Bár a béka kifejezetten vízi állat, fejlődésének egyes szakaszaiban vízhez kötött, mégis 

akadnak olyan fajok, amelyek a szélsőséges körülményekhez is alkalmazkodtak. Az 

egyik ilyen érdekes kivétel az Ausztráliában honos sivatagi béka (Cyclorana australis) 

(kép lent), amely a vizet a bőre alatti selyemgubószerű zsákban tárolja.  

A békák éneke 

A békák jellegzetes hangja a brekegés, amelyet a hímek a felfújható torokzacskójukkal 

képeznek. A vízközelben lakók nagy bánatára a békák kifejezetten hangosak tudnak 

lenni. Főleg a párzás idején brekegnek a hímek, és éjjelente a koncert zavaró lehet. 

 

Hallgasd meg a különböző békák hangját: 
https://www.youtube.com/watch?v=D1sQmX80sN0  

 

Meteorológia 

A levelibéka a szabad természetben tényleg képes jelezni az időjárást, mivel rossz 

időben elbújik, jó időben pedig szívesen kúszik fel a levelekre, és napozik. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=D1sQmX80sN0


Mozgásos játékok a kis atlétikusoknak 

Keress szigetet magadnak! 

Ezt a játékot az egész családdal játszhatjátok. A szobában szétszórtan tegyetek le 

néhány párnát, ezek lesznek a kis szigeteitek. Ha az egész család játszik legyen eggyel 

kevesebb párna, mint ahányan vagytok. Ezek között kell „hajóznotok”. Válasszatok ki 

egy hajóskapitányt. „Szigetre!” felszólításra mindenki keres magának egy párnát. 

Akinek nem jut üres párna, ő lesz a következő hajóskapitány: „Vízre!” „Szigetre!” 

Nehezítés: Ha már nagyon belejöttetek, a hajóskapitányok felszedhetnek néhány 

párnát a földről: „Egyre több sziget kerül víz alá” 

 

Békamentés 

Ehhez a játékhoz szükségetek lesz azokra a békákra, amit korábban hajtogattatok. 

A szoba egyik végében a part a másikban a tó. A part felőli részről hordjátok kanállal 

a hajtogatott békákat a terem szemközti oldalán lévő tiszta vizű tóba, hogy ki ne 

száradjanak. Ha már nagyon ügyesen tudjátok hordani a kis békáitokat, akkor 

rakhattok le akadályokat is. 

 

Zenés tartalmak a kis Zenészeknek  

Ismertek olyan népdalokat, dalokat ami a vízről szól? Mostanában is énekeltünk 

néhányat… 

Tavaszi szél vizet áraszt… 

Esik az eső, hajlik a vessző… 

Ess, eső essél, bugyborékot vessél… 

Csepp, csepp csepereg… 

Grilluss Vilmos: Zápor https://www.youtube.com/watch?v=tWeiK4432Ew  

Ismertek esetleg népdalokat nagy folyóinkról? 

Hej Dunáról (Dunántúli ugrós) https://www.youtube.com/watch?v=xdu5GVUn-uo  

Tisza partján mandulafa virágzik… (meghallgathatjátok Bárdos Lajos: Tiszai 

dallamokban) https://www.youtube.com/watch?v=fGXN7_Kbsjs  

 

A hét folyamán ismét énekelhettek, verselhettek, mondókázhattok velünk; 

keressétek a meglepetést az elektronikus postaládátokban (email, facebook, 

hangouts) szerdánként.  

https://www.youtube.com/watch?v=tWeiK4432Ew
https://www.youtube.com/watch?v=xdu5GVUn-uo
https://www.youtube.com/watch?v=fGXN7_Kbsjs


Hallgassuk meg részletekben a hét folyamán Händel: Vízizene szvitjének 1. tételét. 

https://www.youtube.com/watch?v=xAK03AUPiig  

Érdekesség: mi is az a zenekari szvit? Különböző jellegű (gyors-lassú, páros, páratlan 

lüktetésű) zenedarabok (tételek) sora.  

Hallgassátok meg a történetét: 

A történetünk Londonban játszódik, nagyon régen, több, mint 300 

évvel ezelőtt. A zeneművet I. György angol király 

sétahajókázásának alkalmából írta 1717-ben Händel. De nem 

akármilyen sétahajókázás, volt ez: zenés-lámpás felvonulás a 

Temze folyón. A király vacsorázni ment Chelsea-be. Ezt a 

felvonulást zenével, fényekkel, azért szervezte a király, hogy 

megkedveltesse magát az alattvalóival a Londoniakkal.  

A zenét, még a folyó két partjáról is lehetett hallani. Sokan álltak a 

folyóparton, arra várva, hogy megpillantsák a királyt. Te is elmentél 

volna? A zenészeket szállító hajóra, az akkori (barokk) kor legtöbb 

hangszerét felvitték. Képzeld el mekkora lehetett a hajó, ha 50 féle hangszert felvittek 

rá. Händel a zeneszerző, lehet, hogy már korábban megkomponálta a különböző 

tételeket, más-más zenedarabok részeként, és így a sorrendjüket lehetett változtatni. 

Amikor a zenészeket szállító hajó közel került a királyt és vendégeit szállítóhoz, akkor 

a lassabb, csendesebb tételeket kezdték játszani. Chelseaben a vacsora alatt még 

egyszer eljátszották, majd a hazaúton újra. Ez a hazaút hajnalban két óra fele történt, 

és a király fél 

négy tájban 

ért haza a 

palotájába 

(St. James 

Palace).  

 

 

Mondókák versek, mesék a kis Irodalmároknak 

Lassan forog a kerék... 

Lassan forog a kerék, 

Mert a vize nem elég. 

Gyorsan forog a kerék, 

Mert a vize már elég. 

Esik eső ajajaj, mindjárt itt a zivatar. 

Tüzes villám cikázik, aki nem fut megázik.   

I. György angol király 

A király palotája St James 
Palace 

A zeneszerző: Handel Vízizene a Temzén 

https://www.youtube.com/watch?v=xAK03AUPiig


Vers: Gazdag Erzsi: Hol lakik a halacska? 

 

Hol lakik a halacska? 

A lakása tavacska. 

Tenger, folyó, kis patak, 

lent lakik a víz alatt. 

Vízben alszik, vízben kel, 

vízi nótát énekel. 

Vízből van a párnája, 

buborék a labdája. 

 

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 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 békességben. 

 

Kerek tóra gólya szállt…. 

Ugye emlékeztek gyerekek erre a kedves gólyás versre? Kérlek titeket mutassátok meg 

a kicsiknek is.  

Házi feladat! Küldjetek róla videót, hogy ők is láthassák és megtanulhassák 

tőletek nagyoktól. 

 

Kerek tóra gólya szállt, 

békás tóba besétált. 

Lehajtotta a fejét, 

kereste a pecsenyét. 

Hajlottak a fűszálak, 

intettek a békának. 

Vigyázz béka, ki ne bújj! 

Maradj csendben és lapulj! 

De a béka nem figyelt, 

intő szóra nem ügyelt. 

Kiugrott a tópartra, 

s hamm a gólya bekapta.   



Gólya hajtogatás 

Meghajtogathatjátok a saját gólyátokat is, és a korábban hajtogatott békákkal együtt 

eljátszhatjátok a történetet. Itt találtok egy kis videós segítséget a Gólya hajtogatáshoz: 

https://youtu.be/6poMPLPXWos?t=1  

Gólya etetés, Békafogó 

A tavasz első hírnökei már kibújtak a földből, a fák is 

virágba borultak, megérkeztek a tavasz első madarai. 

Készíts kartondobozból egy tavat magadnak. 

Elkészítésére szükséged lesz: 1 kartondobozra, kék 

és zöld temperára és ecsetre 

Első lépésként a doboz alját kékre fessük a széleit 

pedig zöldre. Ezzel készen is van a tavunk. Ha a 

tóval készen vagytok, akkor vegyük elő az előbb meghajtogatott gólya csőrt, és a 

korábban meghajtogatott békákat dobáljátok bele a tóba.  

Kisebbeknek: Ha zöld színes papírt, vagy krepp-papírt összegyűrsz pici golyókká, az 

is szuper béka lesz.  

Ha mindenkinek a családból van gólya csőre versenyezhettek, ki tud több békát 

kihalászni a tóból.  

Esti mese: Nézzétek meg a következő vizes diafilmeket, meséket. De hogy mi is az a 

diafilm? Arról apa, és anya biztosan tud mesélni… 

Esőcseppecskék 

http://dydudu.hu/diafilm/234/234.html  

 

Böbe és a horgászbot  

http://dydudu.hu/diafilm/016/16.html  

 

Vizipók, csodapók 
https://www.youtube.com/watch?v=t7G6sYpL_Wk  

 

Ez egy hosszabb mese, ha lefekvés előtt nézitek, időben kezdjetek hozzá! 

  

https://youtu.be/6poMPLPXWos?t=1
http://dydudu.hu/diafilm/234/234.html
http://dydudu.hu/diafilm/016/16.html
https://www.youtube.com/watch?v=t7G6sYpL_Wk


 

Feladatok, sablonok 

Béka Sudoku: Vágjátok ki 

az alsó kis táblázatban 

található kis békákat és 

illesszétek a felső zölddel 

keretezett táblázatba. 

Figyelj arra, hogy a négy 

béka közül minden sorban, 

oszlopban és a vastag 

vonallal körbevett részen is 

csak egyszer szerepelhet.  

Nem kell sokat 

várnotok! Őrizzétek 

meg a Sudokutokat, és a 

jövőheti tervben 

megtaláljátok a megoldást!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készíthettek 

magatoknak Béka 

dobókockát is. 



 

 



Halacska a pikkely 

festéshez. 

  



Rejtőzködő képek: Keresd meg a felső sor tárgyait, állatait a nagy képben, színezd is ki őket. 


