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Játékok Mese-vers Világ, amelyben élünk Kézműves tevékenységek Ének-zene, dalos játékok

Víz körforgása társasjáték:

vízcseppek
kalandos
utazása a
felhőtől a

tengerig

Találd ki, mi van benne?!
vicces íz érzékelős  játék
különféleképpen ízesített vízzel
(szörp,citrom,méz, só)

Méricskélés:
Eszközök: 1  kancsó víz, 2
egyforma pohár, egy evőkanál
1. öntsél annyi vizet, hogy
egyformán legyen víz mindkét
pohárban
2. öntsd át az egyik pohárból a
másikba a vizet
3. önts az egyik pohárba több
vizet
4.Az egyik pohárba tegyél 8 kanál
vizet, a másikba 5 kanál vizet.

Versek:
Hullámzik a tavacska

(ujjakkal zongorázás)

Rásüt a napocska

(Kezek magasban, ujjak széttárva)

Felszáll sok, sok páracsepp,

(Lentről felfelé ujjak mozgatása)

Mindegyikből felhő lett

(Kezek magasba, ökölbe szorítva)

Meleg felhő,

Hideg felhő
(Először egyik, majd a másik ököl kinyitása)

Egyik megnő
Másik megnő
Közelebb és közelebb,

Bumm! a villám, megijed,

(Taps, cikcakkos kézmozdulat a levegőben)

Esőcseppek hullanak

(Kezünket magasba tartjuk, ujjainkat

mozgatva lassan leengedjük)

Tócsa-tóban játszanak.

(Comb ütögetése mind a két kézzel) x

Víz útja a Földön
Hogyan  talál utat a víz? Ha van rá
lehetőséged, építs egy klassz
homokvárat, vizes palack
segítségével csorgass vizet a hegy
tetőről, figyeld meg  hogyan vág
utat magának a víz a „hegy”
oldalán lefelé
https://youtu.be/JdxvofRKjQs x

Készíts saját vízcsapot!
Egy fél literes PET palack alján
apa vagy anya segítségével kis
lyukat fúrjatok. Töltsétek meg
vízzel. Ha  a kupakot rácsavarjátok
az üvegre, a víz nem folyik ki.
A kupak lecsukásával
megnyithatjátok a
“vízcsapotokat”
Kísérletezz a fürdőkádban, esti
fürdéskor!
hozzávalók: PET palack kupakkal,
víz
Melyik süllyed, melyik úszik?
használj hozzá 2 edényt a víznek

Hajó készítés különböző
technikával:

PET palackból

Parafa dugóból

Szivacsból

Papírból - hajtogatással

Dalos játék:
Zivatar
https://www.youtube.com/watch
?v=dshesUEKHjY
Széles a Tisza..
Csepp csepp csepereg dal
eljátszása: apró,közepes, nagy
kavicsokat ejtsetek egy tálban
lévő vízbe, a dal éneklése közben

Megfigyelhető a víz hullámzása,
fodrozódása, csobbanása. A
kihalászott kavicsokat
számláljátok meg. Készítsetek
kupacokat, csoportokat a kavicsok
nagysága szerint.

Mondókák:
Liccs, loccs, poccs,

Megy a hajó a Dunán,
lemarad a kapitány,
Kiabál, trombitál,
De a hajó meg sem
áll!-játékos mozgással

Ess eső, ess!
Holnap délig ess!

https://youtu.be/JdxvofRKjQs


Amelyik pohárban kevesebb a víz,
tegyél hozzá annyit a kanál
segítségével, hogy egyforma
legyen a víz mindkét pohárban.

Növesszünk szivárványt!
https://hu.pinterest.com/pin/687
42725308/ x

Építs vízzel kapcsolatos
akadálypályát a kertben!
Feladatok:
1. Motorcsónakok vagyunk (gyors
futás hangos berregéssel székeket
kerülgetve)
2. Mellúszással Ússz
kényelmesen( járás mellúszás
kartempóját utánozva)
3. Gyorsúszással haladj! (Futás a
gyorsúszás kartempóját utánozva,
a székeket kerülgetve)
4. Legyél hegyről rohanó kispatak
( futás a kertben található fákat,
bokrokat, asztalt, széket
kerülgetve)
5. Legyél lassan hömpölygő
folyam! (járás a kertben található
fákat, bokrokat, asztalt, székeket
kerülgetve)
6. Legyél hangos óriás, aki átugrál
a patakon! ( Járás óriás
lépésekkel, ugrásokkal)
7. Legyél nagy, hangos béka!
(haladás békaugrással,
brekegéssel)
8. Legyél sebesen repülő gólya!
(Futás nyújtott karral,oldalsó
középtartásban)
9. Legyél totyogó kacsa! (Guggoló
járás székeket, asztalt kerülgetve)

Vers kicsiknek:

Weöres Sándor:
Kacsaúsztató

Tó vize, tó vize
csupa nádszál.
Egy kacsa, két kacsa odacsászkál.
Sárban ezer kacsa bogarászik.
Reszket a tó vize ki se látszik.

Vers nagyoknak:

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!

Gyűjtés helye: a házatok és a kert,
a környék, ahol laktok.
Lehetséges tárgyak:
lego kocka, szivacs, pingpong
labda,gémkapocs, fadarab, kő,
kupak, falevél, vagy fű)

Hogy kerül a víz a csapba?
https://youtu.be/oGQ9NWzH-zQ

Hogyan születik a béka?
https://youtu.be/xEy1Vqs0_xE

● Víz körforgása színező

●

h68647438ttps://hu.pinterest.com
/pin/61125991/

Origami béka

https://hu.pinterest.com/pin/3519
12461279642/

Béka papírgurigából

https://youtu.be/X_e7jQQCdv8

Búza bokrosodjon!
Zab szaporodjon!
Az én hajam olyan legyen,
mint a csikó farka!
még annál is hosszabb,
Mint a Tisza hossza!
Még annál is hosszabb!
Mint a Duna hossza!
Még annál is hosszabb,
Mint a tenger hossza!

Egyenletes lüktetés hangszerekkel
A kertben, vagy az erdőben talált
kincsek: kövek, fák egyenletes
összeütögetésének kíséretével
mondjuk a mondókát

Zenehallgatás:
Hegyi patak csobogás
https://youtu.be/0Lb_rhgrGJ0

Händel: a víz zenéje
https://www.youtube.com/watch
?v=8kR0x9MT7VM&ab_channel=
D%C3%A1vidReh%C3%A1k

Csajkovszkij: Hattyúk tava
https://youtu.be/rOVQ_6qR8Bg

https://hu.pinterest.com/pin/68742725308/
https://hu.pinterest.com/pin/68742725308/
https://youtu.be/0Lb_rhgrGJ0
https://www.youtube.com/watch?v=8kR0x9MT7VM&ab_channel=D%C3%A1vidReh%C3%A1k
https://www.youtube.com/watch?v=8kR0x9MT7VM&ab_channel=D%C3%A1vidReh%C3%A1k
https://www.youtube.com/watch?v=8kR0x9MT7VM&ab_channel=D%C3%A1vidReh%C3%A1k


Játék
kupakokkal

Mesék:
Zelk Zoltán: Párácska
A víz tündére- magyar népmese
Benedek Elek: Az aranyhal

https://youtu.be/2SI-HJy_vTc

Családi filmnézéshez ajánló:
https://www.youtube.com/watch
?v=YQ_QjztptHg

https://youtu.be/Uogx1XCK_3g




