
Kedves Szülők és gyerekek! 

A Föld napjához kapcsolódóan sok érdekes játékot találtunk, reméljük, Ti is így gondoljátok! 

Már annyi mindennel foglalkoztunk, de a természet tárháza kifogyhatatlan A következő hét 

főszereplője a víz. Vonzóak a vízpartok (Tatán és környékén bőven találhattok) és a vizezős 

játékok is. S hogy mi mindent lehet játszani egy – egy erdei, vagy vízparti séta, kirándulás 

alkalmával? Az alábbiakban megosztunk Veletek néhányat, reméljük, találtok közük 

kedvetekre valót! 

Játékok: 

Ha az ígért eső megérkezik, ne feledkezzetek meg az egyik legizgalmasabb játékról, a 

pocsolyázásról! Csak gumicsizmát, esőkabátot kell ráadni a gyerekekre és kezdődhet a vízzel 

való örömteli játék. Hiszen pocsolyában játszani jó, ráadásul hasznos is, mert közben rengeteg  

dolgot meg lehet tudni. 

S hogy mi mindent játszhatunk egy – egy kiadós eső után? 

Tócsaparti: 

Egy esős nap után keressünk egy tócsát, és vizsgáljuk meg közelebbről: egy bottal mérjük 

meg a mélységét, ugorjunk bele páros lábbal és a lehető leghangosabb csobbanással, 

dobáljunk bele különböző dolgokat (kavics, levél, faág, stb.) és figyeljük meg, melyik 

mekkorát csobban, elmerül-e vagy sem, nézzük meg a tükörképünket a víz felszínén, és 

nézzük meg, mi történik, ha közben valamit a tócsába dobunk. Látogassuk meg a tócsát egy, 

két, három nappal később: változott a mérete, alakja? 

Tócsa tükör: 

A víz fölé hajolva megpillanthatjuk a saját tükörképünket is. Ha az ujjunkkal, vagy egy kis 

bottal felkavarjuk a vizet, a kép eltűnik, de ha várunk, hogy a víz újra nyugodt legyen, ismét 

előbukkan az arcunk. 

Tócsa peca: 

Jó móka a hosszú bottal “pecázás”, vagyis a víz csapkodása – közben megfigyelhetitek, 

meddig ér el a bot: a hosszabb a víztócsa közepéig, a rövidebb csak a széléig. 

Mit fejleszt? – felfedezőkedv, lelkesedés, kíváncsiság, hallási megkülönböztetés, 

összehasonlítás, gondolkodás, ok – okozati összefüggések 

Ha nem esik az eső, otthon is tudtok játszani, kísérletezni a vízzel: 

https://jatsszunk-egyutt.hu/jatsszunk-a-vizzel-3-kiserletezunk-festunk/ 

Munka jellegű tevékenységek: 

Szívesen segítenek a gyerekek azokban a házi munkákban is, amelyek valamilyen módon a 

vízzel kapcsolatosak (szobai és kerti növények locsolása, mosogatás, felmosás). Mindig 

mutassatok példát és hívjátok fel a figyelmüket a takarékos vízhasználatra! 

Mit fejleszt? – környezettudatosság, segítőkészség, érzékelés, észlelés, ok – okozati 

összefüggések megláttatása, gondolkodás 

Külső világ tevékeny megismerése: 

Környezeti tartalom: 

A víz körforgása: 

https://www.youtube.com/watch?v=JdxvofRKjQs 

A vizek, mint élőhelyek: 

Berg Judit: Lengemesék – Szevasz tavasz 

https://www.youtube.com/watch?v=jZ4S2USvVFo 
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Tapasztalatszerzés arról, hogy a vízben és a vízpartokon más – más növények, állatok élnek 

és fontos ezek életterének tiszteletben tartása. 

Szétfolyó színek: 

Egy papír zsebkendőt lyukasszatok ki középen és a lyuk köré rajzoljatok filctollal színes 

köríveket! Töltsetek egy pohárba félig vizet és tegyétek a papír zsebkendőt a pohár tetejére! A 

lyukon dugjatok át egy másik papír zsepit, és várjatok türelmesen! Figyeljétek meg, mi 

történik! 

A lyukon átdugott papír zsebkendő felszívja a pohárban lévő vizet és átvezeti a pohár tetején 

lévő másik papír zsebkendőbe. A lyuk köré rajzolt színes vonalak szétfolynak, mert a víz 

hozzájuk is elér és feloldja a filctoll tintáját. 

Mit fejleszt? 

A kisebbek elsősorban a színek neveit tanulhatják meg, a nagyobbacskáknak pedig 

elmagyarázhatjuk, hogy a víz (mivel folyékony) be tud folyni a papír zsepi rostjai közé, 

felszívja a nedvességet. Ezért tudjuk orrunk megtörlésére is használni. 

 

Matematikai tartalom: 

A víz és más anyagok tulajdonságai: 

Tapasztalatszerzés a víz tulajdonságairól: tükröződés, átlátszóság, sár felkeveredése. 

Más anyagok tulajdonságainak megtapasztalása: fa, kő, papír – és ezek viszonyulása a vízhez. 

A játékok során értelmet nyernek a gyerekek számára az olyan fogalmak, mint kicsi-nagy, 

mély-sekély, közel-messze, elsüllyed-úszik. 

Mit fejleszt? - összehasonlítás képessége, kísérletező kedv, vizuális észlelés, gondolkodás, 

vizuális megkülönböztetés, taktilis érzékelés, megfigyelőképesség, irányok 

Verselés, mesélés: 

László György: Tócsa-tükör 
Eső esett, s az udvaron tócsa maradt, 

nézte magát, igazgatta benne a Nap. 

S addig nézte, igazgatta magát a Nap, 

míg felszívta, s csak a tócsa helye maradt. 

 

Fésűs Éva: Békanóta 

Békakirály papucsának elveszett a párja, 

nézi erre, nézi arra, sehol se találja. 

Kereste a gyereke, ebihalak serege, 

egy se lelte, úgy elnyelte fekete tó feneke! 

 

Szalajtották a kis gyíkot, nézze meg az árkot, keresték 

a náderdőben szitakötő lányok. 

Kereste a gyereke, ebihalak serege, 

egy se lelte, úgy elnyelte fekete tó feneke! 

 

Nem találják a papucsot sehol a világon, ezért ugrál 

békakirály ma is mezítlábon! 

Kereste a gyereke, ebihalak serege, 

egy se lelte, úgy elnyelte fekete tó feneke! 

Brekeke! 

Orgoványi Anikó: Pocsolya 

Ez aztán a nagy csoda!  

Locsi - pocsi pocsolya!  

Fejen áll benne az ég,  

boldog, aki belelép. 

 

Óvakodok egy lábbal,  

hullámzok a világgal,  

beleugrok kettővel,  

manók ugranak széjjel. 

 

Belenézek, s meglátom,  

a fordított világom,  

lenn a mélyben süt a nap,  

felhő bújtat kishalat. 

 

Lábam alatt madár száll,  

fejen áll a virágszál,  

mélyben zúg egy katica, 

gyűrűzik a fa lombja. 

 

Licsi - pocsi pocsolya, 

ez aztán a nagy csoda!  

Nézz bele és meglátod  

a nagy kerek világot! 

Mit fejleszt? - emlékezet, szókincs, figyelem, pozitív viszonyulás a természethez 



Bogyó és Babóca - Avízicsiga 

https://www.youtube.com/watch?v=uBAGFZJXCpg&list=PLZ50ZM--3XSpY-

QO0zX58pHKe2E98KyYH&index=15 

Fésűs Éva: A sete suta őzike https://www.facebook.com/watch/?v=159082062072708 

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc: 

Ess, eső, ess…https://www.youtube.com/watch?v=_H58K5lvs-E  

Iglice szívem…https://www.youtube.com/watch?v=gLY_xQZRdaw 

Mély kútba tekintek…https://www.youtube.com/watch?v=rA073dg-6Kk  

Hajlik a fűzfa…https://www.youtube.com/watch?v=thDYO3EEiRo 

Árkot ugrott a szúnyog…https://www.youtube.com/watch?v=xLbA4dwAFZE 

Mit fejleszt? - éneklési készség, emlékezet, utánzás, játék öröme, ritmusérzék, hallási 

figyelem 

Zenehallgatás: 

https://www.youtube.com/watch?v=jkkb4e_r7wY Gryllus Vilmos: Erdei pocsolya 

https://www.youtube.com/watch?v=MVqGxs77FRQ A part alatt 

Mondókák, kiszámolók: 

Esik az eső, kopog a jég, dörög az ég, villámlik, lecsap és kisüt a nap. 

Esik eső, csepereg…https://gyerekdalokesmondokak.hu/esik-eso-csepereg 

Ugri-bugri béka, beugrott a tóba. 

Egy kis legyet elkapott, aztán tovább baktatott. 

Hallásfejlesztés: 

Kitalálós mese - Állathangok https://www.youtube.com/watch?v=8OqE44oC4js 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka: 

A gyerekek nagyon szeretnek vizezni, festeni, ezért most olyan technikákat javaslunk, a mit 

biztosan élveznek majd. 

Festés vizes lapra https://www.youtube.com/watch?v=t8GIJ1LQ6HM 

Buborékfestés https://www.youtube.com/watch?v=VtvfEVw-GYw 

Mit fejleszt? - finommotorika, kíváncsiság, képzelet, kreativitás, felfedezés öröme, alkotás 

öröme 

Ugráló béka hajtogatása https://www.youtube.com/watch?v=4DC9Izn5OeA 

Halacská készítése különböző technikákkal https://jatsszunk-egyutt.hu/halacskas-otletek/ 

Mozgás: 

Nagymozgások: 

Ugrálás: 

Érdemes először kisebb tócsákat keresni, majd egyenesen a pocsolya közepébe toccsanni – 

közben megfigyelhetjük, hogy a legkisebb pocsolyából alig fröccsen ki a víz, a nagyobbnál 

viszont vigyázni kell, mert még a nadrágunkig is elér. Persze nem mindegy az sem, mekkora 

lendülettel ugrunk be a vízbe! A kisebb tócsákat megpróbálhatjuk átugrani is. A 

legeslegnagyobb “tengerbe” pedig óvatosan belegyalogolhatunk és megvizsgálhatjuk, meddig 

ér a víz: kilátszik-e a csizmánk orra, vagy egészen a bokánkig elmerülünk? 

Ha nem találtok pocsolyát, akkor lehet ugrálni botokból kirakott akadályok felett, erdei 

ösvényeken, farönkökön át – természetesen ügyelve a balesetek elkerülésére)! 

Kavicsdobálás: 

A kavicsok vízbe dobálása nagyon jó szórakozás, még felnőtteknek is. Megfigyelhetjük, hogy 

a kicsi kavics kicsit csobban, a nagy kavics viszont jókorát fröccsen, amikor a vízbe ér. Sok-
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sok apró kavicsot a tócsába szórva, pici kis lyukacskák keletkeznek a víz felszínén. Lehet, 

hogy egy nagyobb kő is elsüllyed a pocsolyában, ha a közepébe dobjuk, amelyik azonban a 

szélére esik, az kilátszik a sekély vízből. A mélyebb vizekben elsüllyednek a kavicsok, 

viszont a könnyebb virágszirmok, falevelek, botocskák szépen úsznak. 

Célba dobás: 

Érdekes játék lehet még, megcélozni és eltalálni egy-egy vízen úszó virágszirmot, botocskát, 

mert a kő eldobásának sajátos technikája van, ami a szemek, a kar és a lendület egyedi 

kombinációjából jön létre – nem is olyan könnyű ezt elsőre sikeresen alkalmazni! 
Arra mindig hívjátok fel a gyerekek figyelmét, hogy a természetes vizekbe csak olyan dolgokat 

lehet bedobálni, amik nem szennyezik azokat! 

Mit fejleszt? – nagymozgások, egyensúlyérzék, testséma, téri tájékozódás, szem – kéz 

koordináció, szem – láb koordináció, ügyesség, közös játék öröme, figyelem, gondolkodás, 

környezettudatosság 

Reméljük, most is találtok kedvetekre való játékokat és ha küldenétek néhány képet, annak 

nagyon örülnénk! 

 

 

 


