Kedves Zöldikés Szülők, Gyermekek! Már jó régen találkoztunk, sokat gondolunk rátok!
Reméljük mindenki egészséges, vidáman telnek az otthon töltött napjaitok! Igyekeztünk most is
olyan feladatokat, játékokat összeállítani, amit otthon is meg tudtok valósítani. Ha egy – egy
megvalósított ötletről, játékról küldenétek élménybeszámolót a Zöldike messenger csoportba,
nagyon boldoggá tennétek minket! Heti témánk a víz, ezzel készülve a víz világnapjára (március
22.)

Víz projekt
(2021. 03. 22. – 2021. 03. 26.)

Munka jellegű tevékenység: Zöldikéink nagyon ügyesek! A hét minden napjára adjatok nekik apróbb
feladatokat, vonjátok be őket a házimunkába pl. terítsék meg az asztalt, segítsenek a reggeli
elkészítésében, gyümölcs mosásban, szeletelésben, porszívózzanak fel, tegyék a helyére a játékokat,
locsolják meg a virágokat, mosásnál a ruhák válogatásában.
Mozgás:
 Lufi levegőben tartása
 Célbadobás vödörbe, lavorba (ha nincs labda, zoknival vagy papírgalacsinnal)
 Bármilyen mozgás a szabadban (biziklizés, szaladgálás, labdázás, séta…)
 És egy kis játékos feladatok: https://www.facebook.com/yorobets/posts/3110512635702338
Külső világ tevékeny megismerése:
 Beszélgessetek a vízről:
- Miért fontos a víz? Ívás, tisztálkodás…
- Milyen formáit ismered a víznek? fürdés, akvárium, öntözés, leveleken, tócsa…
- Víznek milyen hangja van? csöpög (nézzétek meg a csapnál), folyik (öntsetek pohárba),
zubog (vízesés), beledobva valamit
- Milyen állatok élnek a vízben?


Kísérletezzetek a vízzel: Mi történik, ha a vízbe különböző anyagokat teszünk? (pl. homok, kavics,
lego, szivacs, cukor, rizs, liszt, szörp, bors, olaj, dugó, pénz, bot, …) Ők maguk tegyék bele a
különböző anyagokat, nézzék meg mi történik, fogalmazzák meg mit láttak, mi történhetett!
- Melyik süllyedt el? Melyik lebegett? (könnyű, nehéz, van benne levegő)
- Melyiknél keveredett el? Melyik színezte el? Melyiktől lett zavaros?



Különböző mélységű, szélességű, hosszúságú poharakba öntözgessék a vizet



A csapba engedjetek vizet, dobjatok bele kupakokat vagy legokat. Két fakanállal próbálják meg
kiszedegetni azokat a vízből.



Menjetek ki a szabadba és keresgessetek: felhőt, patakot, vizet bármilyen formában (pl. frissen
locsolt virágot, olyan állatot, amelyik éppen iszik, vizes tárgyakat) Ki mit talált?



Nagycsoportosoknak:
- Albert mondja, a természet jobban tudja – Víz körforgása:
https://www.youtube.com/watch?v=6PCTQcmal10
-

Varázslatos iskolabusz: Vízország: https://videa.hu/videok/film-animacio/a-varazslatosiskolabusz-vizorszag-wJtb714z4pf9gboA

Ének:
 Gryllus Vilmos: Békavacsora: https://www.youtube.com/watch?v=X_e7jQQCdv8
 Gryllus Vilmos: Teknősbéka: https://www.youtube.com/watch?v=Ly94AvG9c8Q

Kis – középsőcsoportosoknak:
Mese: Szutyejev: A gomba alatt
Itt meghallgathatod a mesét: https://www.youtube.com/watch?v=pmil0YN0uTs
Vers: Dudás Eszter: Halacskázó
Jön a hullám, megy a víz (jobbra – balra dőlés lassan)
Úszik benne hal, vagy tíz (tapsolás)
Hopp, az egyik csavarog (dobbantás)
A nagy tóban kavarog (Jobbra – balra dőlés)
Merre siklik, merre jár? (hüvelykujjal lépegetés a karon)
Kapd el gyorsan, erre vár! (csiklandozás)
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka:
 Készítsetek halakat tenyérlenyomatból. Vagy festék pecsételéssel díszítsétek. Ha van saját
ötletetek a hal elkészítésre, annak is nagyon örülünk!

Nagycsoportosoknak:
Mese: Magyar népmesék: A víz tündére
Itt megnézhetitek a mesét: https://www.youtube.com/watch?v=l8Sl95MjHTU
Vers: Gazdag Erzsi: Hol lakik a halacska?
Hol lakik a halacska?
A lakása tavacska.
Tenger, folyó, kék patak,
Lent lakik a víz alatt.
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka:
Hajtogassátok meg a saját halacskátokat: (de saját
ötleteknek is nagyon örülünk!)

Kívánjuk, hogy ebben a nehéz időszakban legyetek
kitartóak, türelmesek, jókedvűek!

Vízben alszik, vízben kel,
vízi nótát énekel.
Vízből van a párnája,
Buborék a labdája.

Móni néni és Timi néni

