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
Kedd: mozgás napja
Este érkezik a Sankó féle videó a facebook csoportba.
Középpontban az egyensúlyozás és a labdapattogtatás )
DE addig is:
➢
➢
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➢

úszásnemek gyakorlása ( mell, pillangó, gyors ) Vasalódeszka nem kell hozzá, elég ha
közben állsz egyhelyben
Változz búvárrá! Ha lebuksz, guggolj le, de előtte vegyél egy nagy levegőt
Hullámoz!! Először az ujjaddal csak ( patak vagy ) , aztán a kezeddel ( folyó vagy ) aztán
az egész testeddel ( tenger lettél )
Tested előtt malomkörzés
Lassan forog a kerék, mert a vize nem elég ( lassan forgasd a kezeidet)
Gyorsan forog a kerék, mert a vize már elég ( gyorsan forgasd a kezeidet)

Ötletek a naphoz: Ne feledjétek, cél a Balatonszelet csomag!
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Melyik két nagy folyónk van? Megtalálod a térképen?
Budapesten hány híd van?
Le tudsz egyet másolni egy nagy lapra?
Mire használhatjuk a folyókat?
Van olyan régi fotód, ahol egy folyóparton állsz, vagy, játszol, építesz, bármit csinálsz?
Előkeresed nekünk, és esetleg elküldöd emailen?
Készíthetnél folyómedret petpalackból. A kádban szuper játék lehet belőle!

(bármilyen növénnyel működhet, tojásfestékkel is ki lehet próbálni)

➢

Készítsetek színes cukorpálcikát, melyhez nem kell más, mint cukorszirup és egy
hurkapálca, melynek végét bevizezed és belemártod kristálycukorba, majd beleállítod a
cukorszirupba. Arra figyeljetek, hogy sehol ne érjen az üveg oldalához a pálcika!

➢

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.

Játék:
https://wordwall.net/hu/resource/13154261/k%c3%b6rnyezetismeret/v%c3%adzvil%c3%a1gnapja-keresd-vizet

