Ismét az online térben 3. hét
„Számodra mit jelent a víz?”
2021. március 22 - 26.
Fenn is van, lenn is van, kinn is van, benn is van,
néma is, zenél is, lágy is és kemény is,
fehér is, szürke is, lomha is, fürge is. Mi az?

Ötletelő napról napra
Hétfő: Mese napja
Öltözzetek kékbe! Ma van a víz világnapja!!!
Heti mondóka: kisebbeknek
Lassan forog a kerék,
Mert a vize nem elég.
Gyorsan forog a kerék,
Mert a vize már elég.
A mondóka közben a kezünkkel utánozhatjuk a malom forgását.
Nagyobbaknak: Zelk Zoltán: Halország
Falu végén, hegy alatt
csörgedezik egy patak,
ficánkoló víg halak
játszanak a víz alatt.

Reggel vígan ébrednek,
eleségért sietnek,
szitakötő, vízipók,
halreggelire valók.

Talán még házuk is van
víz alatt, a homokban,
fényes kavicsból rakták:
ott töltik az éjszakát.

Később ebéd is kerül,
s ha fönn az ég kiderül:
a víz színére úsznak,
úgy köszönnek a napnak.

Találós kérdések:
Felhőből jön, földre ér,
onnan hamar visszatér. Mi az?
Hanyatt fekszik,
úgy szalad,
Erdőn, völgyön át halad. Mi az?

Patak kvíz:
➢ Hogy hívják Nagykovácsi patakját?
Ördögárok … a láthatatlan patak: https://www.turistamagazin.hu/hir/az-ordogarokbudapest-lathatatlan-patakja?fbclid=IwAR2vTqjkXlpWdu7kUHaOWvsIax9MMwpDdg9LPzynCVVzggAQrYiYrzQx2c
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Miről kapta a nevét?
Hány híd van Nagykovácsiban?
Hogy hívják Solymáron a Rózsika forrás patakját?
Ha Te vagy a patak, ki a te forrásod?
Hány helyen folyik a víz a házatokban? Először tippelj, utána számolj! ( A
háztarsási nagygépre is gondolj!
)

Napi ötletek:
1. Kövekből, kavicsokból építsetek egy kutat. Tegyetek bele kék anyagot. Aztán próbálj
beledobni egy kisebb kavicsot. Ez lesz a Te kívánságkavicsod. Ha beletalálsz kívánj
valamit magadban! Teljesülni fog, tudom
2. Mától igyál még több vizet! Legyen egy kancsód, amit reggel megtöltesz vízzel. HA
estére elfogy a kancsó víz, ügyes vagy, sokat ittál!
3. Vizes kísérlet

Töltsétek meg a zacskót vizzel. Győződjetek meg róla, hogy sehol nem folyik ki a víz.
Aztán szúrjátok át a ceruzákkal a zacskót. Több helyen. A víz nem fog kifolyni.
Varázslat sikerült! Ha kihúzzátok a ceruzákat, azt a tálca fölött érdemes!
Mese az esti lefekvéshez: 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 együtt, így szeretjük egymást továbbra is, s így fogjuk szeretni, amíg
világ
a
világ...
11-kor meet mindenkinek: https://meet.google.com/qtn-pyyp-hex

Játékajánló: https://view.genial.ly/602bbb1e6407210d978f084c/game-breakout-vizvilagnap2021?fbclid=IwAR1peErW3WfrbIf70pQ8BLimM2lDBkXIrRUMKhr0IX9WI0c7fTlBu34
Cmho

Tegyünk egy próbát! Minden nap küldünk ötleteket. Ha minden nap egy valamit megcsinálsz
belőle és ezt el is küldöd nekünk, szombaton az egész családodnak elég Balaton szelet
csomagot kapsz a postaládádba.
A Békás gumicukrok már célba értek, köszi a vízállásjelentést a Békás tóról
Szép hetet mindenkinek!

