KEDVES FECSKE CSOPORTOS SZÜLŐK ÉS GYEREKEK
Március nem csak a tavaszt hozta el nekünk, hanem egy nagyon fontos napot is, ez a
Víz világnapja, amit március 22-én ünneplünk. A víz az életet hivatott biztosítani,
ezért óvjuk, tisztán tartjuk, sőt spórolunk vele. E heti projektként ezért választottuk a
vizet!

1. FELADAT
Kérjétek meg szüleiteket olvassa fel Nektek a következő találós kérdéseket, Ti meg
próbáljatok meg kitalálni a megfejtést!
Hanyatt fekszik, úgy szalad, erdőn, völgyön át halad. Mi az?
(patak)
Úgy megyen, meg nem áll, földön fekszik, fel nem áll. Ágazik, bogazik, mégsem levelezik.
Mi az? (folyóvíz)
Nagyon hidegben jég leszek, nagy melegben pára. Szárazságban rálocsolnak fűre meg a fára.
(víz)
Csillag fent a fellegekben, vízzé válik tenyeredben. (hó)
Mindent lemos szappan nélkül, tőle erdő, mező zöldül. (eső)
Reggel hidegen felfrissít, este melegen tisztít. Nyáron felüdít. Egyszer locsog, másszor
csobog, te vödörben hordod. (víz)
Hajót hordok hátamon, megtorpanok gátakon, gépet hajtok, kereket, hugaim a fellegek.
Tiszta forrás az anyám, hömpölyög a vén Dunán, partot mosva, fecsegve, sietek a tengerbe.
Aki utánam kutat fúr a földbe mély kutat. Harmat vagyok fűszálon, a követ is kivájom,
zubogok, ha forr az üst, tündöklök, mint az ezüst. (víz)
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? (víz)
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Felhőből jön, földre ér, onnan hamar visszatér. Mi az? (eső)
2. FELADAT
Hallgassatok meg egy mesét anya-apa előadásában! Peonia: Vízcseppek meséje
A linkre kattintva megtaláljátok: https://sites.google.com/site/villanasok/peonia-1

3. FELADAT
Harmadik feladatként melegítsétek be a hangszálaikat. Énekeljetek kicsit!
Mély kútba tekintek…
https://www.youtube.com/watch?v=rA073dg-6Kk&ab_channel=OviTeve
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Mit mos, mit mos…
https://www.youtube.com/watch?v=4ovtMnyHuVM&ab_channel=OviTeve

Hallgassátok meg többször az új dalokat és mutassátok meg szüleiteknek az oviban
tanultakat:



halk - hangos éneklés
gyors - lassú éneklés

Vonjátok be szüleiteket is a játékba!
Mondókázás, tanult mondókákon keresztül!
Megy a hajó a Dunán,
integet a kapitány
nézi a nagy vizeket,
forgatja a kereket.
Lassan forog a kerék,
hogy ha vize nem elég.
Gyorsan forog a kerék,
hogy ha vize van elég
Zenehallgatás:
Hallgassátok meg Száraz tónak nedves partján… kezdetű vicces kis dalocskát. Figyeljétek
meg milyen furcsaságokat énekelnek benne!
https://www.youtube.com/watch?v=3lfTgCV7EYQ&ab_channel=KerekMese
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4. FELADAT
Kérjétek meg anyát-apát olvassa fel Nektek többször Szalai Borbála: Csodakút c. versét,
próbáljátok meg Ti is velük együtt mondani! Na, ki tanulta meg?
Kattints! http://www.szozat.org/index.php/lira/tartalom/3047-szalai-borbala-csodakut
Kérünk, Benneteket rajzoljatok vagy fessetek le a versről egy kis részletet! Engedétek
szárnyalni fantáziátokat!

5. FELADAT
Fessünk akváriumot!
A/4-es rajzlapot fessetek be Nektek tetsző kék színnel. Ha megszáradt, jöhet az
akváriumépítés!
Barkácsolásra fel!
Zöld papírcsíkokból vagy krepp papírból sodorjatok növényeket is az akváriumotokba.
Rajzoljatok még érdekes kis halacskákat is az akváriumokba.

Készítsetek polipot! Ehhez szükségetek lesz egy wc papír gurigára, zöld papírlapra és
ragasztóra. Aki a könnyebb változatot szeretné elkészíteni, az befestheti temperával is. A
végét vágjátok be ollóval, ceruza végére tekerjétek fel a csápokat.
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Hajtogassatok rákot az alábbi ábra szerint (kérjétek szüleitek segítségét):

Hajtogassatok hajót az alábbi ábra szerint!
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6. FELADAT
Kérjétek meg szüleitek olvassa fel nektek Lubicka felfedezőútja c. meséjét!
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Az óceánba belefutnak a folyóvizek? Melyeke ezek? Soroljátok fel őket!
Vegyétek elő a földgömböt vagy, ha van a világtérképet. Mutassátok meg, hol
találhatók vizek, tengerek, óceánok, folyók, tavak! Milyen színnel jelölik őket? Igen,
kékkel!
Anya-apa olvassa el a tengerek, óceánok nevét. Nevük attól függ, hogy milyen
szárazföldek vannak körülöttük.
Milyen állat lennél az óceánban? Rajzol le!
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7. FELADAT
A víz körforgása

Kísérletezzetek szüleitekkel!
-

A víz forrásának megfigyelése: gőz képződése
Pára lecsapódása: átlátszó üvegbe forró vizet teszünk, majd tetőt rakunk rá, a pára
lecsapódik, visszacsepeg.
Zacskóba vizet teszünk, bejelöljük rajta a víz állását, majd lezárjuk és feltesszük az
ablakpárkányra, ahol éri a Nap és megfigyelhetjük, mi történik a vízzel.
VÉDD A KÖRNYEZETET!
NE SZEMETELJ A VIZEKBEN!
NE SZENNYEZD A VIZET!

Tudtad?
Hulló csapadék: eső, ködszitálás, jégeső, hó, havas eső, hódara, hózápor!
Nem hulló csapadék: dér, zúzmara, harmat!
Megfigyeltétek már, hogyan úszik a fa a vízen? A fában apró, levegővel teli üregek vannak.
Ezért könnyebb, mint az ugyanakkora térfogatú víz, és ezért tud lebegni rajta. De nem csak a
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tárgy tömegétől függ, hogy elsüllyed-e vagy sem. Nagyon fontos az alakja is. Minél több vizet
szorít ki az adott tömegű tárgy, annál jobban tud úszni a vízen. Ezért is tudnak a nagy hajók
fenn maradni a vízen.

MI ÚSZIK A VÍZEN?
Ezek közül melyik úszik a vízen, és melyik süllyed el? Próbáld ki: tölts vizet egy nagy tálba,
és a képen látható tárgyakat finoman tedd bele. Mi fog fenn maradni szerinted?

9

8. FELADAT
Játsszuk kupakokkal!

A feladat nagyon egyszerű! Egy nagy tálba vagy lavorba töltsetek vizet, ehhez kérjétek
szüleitek segítségét! Szórjatok bele színes kupakokat és 2 páca segítségével halásszátok ki a
kupakokat, a megadott színek alapján. Anya-apa fogja megmondani, mikor melyik színt kell
kiemelni a vízből!

9. FELADAT
Fess szivárványt!
A szivárványt az esőcseppeken megtörő fény hozza létre, ezért látod mindig, ha esik az eső és
közben süt a Nap.
Nevezzétek meg a szivárvány színeit! Emlékezzetek vissza múlt heti játékunkba már volt róla
szó! (A vörös van mindig kívül, utána következik a narancssárga, citromsárga, zöld, kék és
legbelül van az ibolya lila.)
Kérjétek meg szüleitek, hogy az elkészült festményeket fotózzák le és küldjék el nekünk emailba!
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10. FELADAT

Amire szükség van:
Színes gyöngyök, egy tál víz, kanál, műanyag beszámozott poharak.
Játék: Töltsetek anya-apa segítségével vizet egy nagy tálba. Akár foghattok egy poharat is és
bele tölthetitek azzal. Számoljátok közben hány pohár víz fért bele a tálba.
Szórjátok bele a színes gyöngyöket a vízzel teli tálba, majd fogjatok egy kanalat és egyesével
merjétek ki a gyöngyöket. Mindegyik pohárba azonos színű gyöngy kerüljön! Figyeljetek
nagyon, mert a poharak be vannak számozva. Annyi gyöngy legyen a pohárban, ahányas
szám van ráírva.
A műanyag poharak beszámozásához kérjétek szüleitek segítségét!

11. FELADAT
Mozgás
Itt a jó idő, mindenképp szakítsatok időt a szabadban való játékra. Ha szüleitek ideje engedi,
hétvégén túrázzatok, barangoljatok a fák között a természetben. A megfigyeléseket szívesen
meghallgatnánk vagy látnánk rajz formájában.
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Kicsi Fecskéink! Már csak 19 nap van hátra, hogy újra együtt legyünk és lássuk
mosolygós arcocskátokat! Nagyon hiányoztok, ígérjük az elmaradt öleléseket bepótoljuk
sokszorosan!
Ne felejtsétek el, az elkészült munkákról most is várjuk szeretettel a képeket e-mailben!

Ölelünk benneteket:
Violetta néni és Katica néni

Zuglói Csicsergő Óvoda, Budapest, 2021. március 18.
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