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A gyűjtemény részei: 

 

1. A zöld szív 10 pontja az óvodában 

 

1. Becsüld és óvd a természet értékeit! 

2. Szeresd a vadon élő növényeket-fákat, virágokat, a zöldszívesek 

sohasem tépnek le vadvirágokat! 

3. Védd a vadon élő állatokat! A zöld szívesek nem bántalmaznak 

rovarokat és más állatfajtákat! 

4. Gondoskodj élőhelyük megőrzéséről! 

5. Végy védnökséged alá egy természeti értéket! (patak, vadvirágos rét, fa, 

erdő, domb stb.) 

6. Védd meg az itt található növény és állatvilágot 

7. Vigyázz a patakok, folyók, tavak vizére! 

8. Becsüld a jó levegőt! 

9. Őrizd a természet és a környezeted tisztaságát! 

10. Ültess egy fát és vigyázz rá! 

  

 

2. Két hetes zöld szíves tematikus terv  

 

 

3. Zöld szíves projektnap 

 

 

 

 

 

 

 



1. Becsüld és óvd a természet értékeit! 

 

 

A projekt célja: 

 ∙ A gyerekek környezettudatos magatartásának alakítása, környezetvédő magatartás alapozása, 

fejlesztése.  

∙ Ismeretszerzés a víz jelentőségének lehetőségeiről, a takarékos vízfelhasználás szokásainak 

alakítása  

∙ A gyermekeket körülvevő világ személyes megtapasztalása, ismeretek szerzése a vízről, mint 

lételemről, védelméről. 

 ∙ A gyermekek gyűjtsenek tapasztalatot a természetes vizeinkről és élővilágáról 

 ∙ A víz témakör komplex, több szempontú feldolgozása, megismerés 

Ismeretbővítés; A projekt a víz tulajdonságairól, felhasználásáról, óvásáról nyújt sokrétű és 

színes információkat a gyermekeinknek. 

•  ÉN vagyok a Víz 

•  Lehetek folyékony, szilárd, vagy légnemű – a halmazállapot változásai 

•  Én folyok a csapból, A vízzel való takarékoskodás lehetséges formái 

•  Én mosom meg a kezed – A víz és a tisztaság kapcsolata 

•  Én locsolom a virágaidat – A növények és a víz kapcsolata 

•  Én mosom ki a ruhád - A víz és a tisztaság kapcsolata 

•  Velem moshatod le az autód 

•  Meg is ihatsz – a víz és az egészséges táplálkozás kapcsolata  

• Én csobogok a szökőkútból 

• Én folyok a folyókban 

•  Én vagyok az esőcsepp is 

•  Rajtam úsznak a hajók A víz és a vízi járművek kapcsolata 

•  Növények és a víz és a növények kapcsolata 

•  Állatok élnek bennem - a vizek és a vízpart élővilága 

• Város is épülhet rám 

•  Gonosz is tudok lenni - A vízpusztító ereje 

•  Én oltom el a tüzet - A víz és a tűz kapcsolata 

 

A projekt feladatai – Nevelési feladatok: 

• Mi az, hogy érték? Az érték szó megközelítése gyermeki szemmel.  

• Mitől értékes valami a számunkra? 

• Mik a természeti értékek? 2019-es év élőlényei előtérbe kerülnek. 

• Szókincsbővítés: érték, védelem, megőrzés, védett, fokozottan védett. 

 ∙ Vízi élettérrel való ismerkedés 

∙ A víz megjelenési formáinak megfigyelése képen, filmen, és a szabadban 



 ∙ Természetvédelemre, környezetvédelemre való tudatos odafigyelésre nevelés 

 ∙Játékkörnyezet megteremtése, egyéni elképzelések megvalósítása, eszközök biztosítása, 

átrendezhető élettérrel 

 ∙ Az együttjátszás örömének átélése 

 ∙ Vidám, felszabadult légkör biztosítása, önérvényesítés, önmegvalósítás 

 ∙ Figuratív ábrázolás, sokféle technika alkalmazása vizuális tevékenységben 

 ∙ Ok-okozati összefüggések felfedeztetése 

 ∙ Értelmi, szocializációs, kommunikációs, testi képességek fejlesztése 

 

Külső világ tevékeny megismerése 

 1. A víz az élet feltétele; építő, romboló hatása, folyása, hangja, 

 2. A víz élővilága: növények, állatok  

3. A víz és az emberek kapcsolata – takarékos vízfelhasználás – a víz tisztasága, védelme 

4.„Lehetek folyékony, szilárd vagy légnemű”  

Kis tálakba vizet engedünk és kitesszük a csoportszoba külső ablakpárkányára a hidegre. A 

fagyás jelenségét figyelhetik meg a gyerekek. A folyékony víz, szilárd halmazállapotúvá 

változott. Másnap behozzuk a meleg csoportszobába és a jeget a gyerekek kezébe adva 

megfigyeltetjük az olvadás jelenségét. A szilárd halmazállapotú jég folyékonnyá válik. Meleg 

vizet tartalmazó pohárra hideg üveglapot teszünk. A gyerekek megfigyelhetik a pára 

lecsapódásának jelenségét. 

5. „Én folyok a csapból „ 

 A vízzel való takarékoskodásra hívjuk fel a gyerekek figyelmét. Plakátokat, táblákat készítünk, 

melyeket a mosdókban is kihelyezünk, mely a takarékosabb vízfelhasználásra figyelmeztet 

bennünket. A mosdófelelős segítségével tudatosabban figyelünk az el nem zárt csapokra, folyó 

WC tartályokra. A kézmosás takarékosabb formáját gyakoroljuk 

6. Én mosom meg a kezed” „Én mosom ki a ruhád”, „Velem moshatod le az autód” 

 

 7.  A víz felhasználása a víz és a tisztaság kapcsolata: 

 Megfigyeltetjük a gyerekekkel a szappanhabzó tulajdonságát. Erre a célra készítünk tömény 

szappanoldatot. Az oldatot kis tálkába tesszük, szívószálat mártunk bele és sok levegőt fújunk 

az oldatba. Szépen csillogó nagy habtömeget kapunk. 

 Lapos kistányérra olajat öntünk, majd néhány csepp vizet. Megfigyeljük, ahogy a vízcseppek 

ide – oda gurulnak az olajos felületen. 

 A mosást is kipróbáljuk. Ehhez két egyforma rongydarabkára és kis tálkára van szükségünk. 

Az egyikbe csak víz nélkül az étolajjal bekent rongydarabkát és vizet nem teszünk. A másik 

tálkába egy olajjal bekent rongydarabkát és tiszta vizet töltünk. A harmadik tálkába pedig egy 

olajos rongydarabot és szappanos vagy mosószeres vizet teszünk. a rongydarabokat dörzsöljük 



és kimossuk. A rongyokat megszárítjuk, majd száradás után külön – külön hozzádörzsöljük egy 

csomagolópapírhoz. Amelyik rongyban olaj maradt, az foltot hagy a papíron. 

8. Én locsolom a virágaidat” 

 Mint minden élőlénynek, a növénynek is nélkülözhetetlen a víz. 

 Egy szem vöröshagymát teszünk gyökérzetével lefelé egy pohár tetejére. A pohárba előzőleg 

annyi vizet öntünk, hogy a hagyma gyökere éppen beleérjen. Több napon keresztül 

megfigyeljük a hagyma gyökerének erős növekedését. 

 Kis műanyag poharakba földet teszünk. Mindegyik edénybe néhány szem babot vagy borsót 

ültetünk. Három csoportba osszuk a növényeket. Az egyik csoportot mindennap rendszeresen, 

a másik csoportot csak hetenként a harmadikat pedig egyáltalán nem öntözzük. Megfigyeljük a 

növények fejlődését. Képeket gyűjtünk és beszélgetünk a sivatagokról is 

9. Meg is ihatsz” Az emberek és állatok életben maradásához nélkülözhetetlen a víz. Az élet 

egyik alapeleme. Az egészségünk védelmében pedig nagyon fontos, hogy tiszta vizet igyunk és 

ne színezett édesített italokat. Vigyázzunk a vizeink tisztaságára, ne szennyezzük azokat, hiszen 

bár megtisztítva, de azt isszuk. Beszélünk a víztisztítás lehetséges módozatairól is. Képeket, 

anyagokat gyűjtünk, melyet a faliújságra is kiteszünk PL. tejet - vizet lefetyelő macskáról, 

kutyáról, egyéb állatokról.  

10. „Én vagyok az esőcsepp is.” 

 Egy esős napon, amikor bent rekedünk, a csoportba megfigyeljük az ablaktáblára hulló 

esőcseppeket. Hogyan mozog a vízcsepp? Egyenesen vagy cikcakkvonalban csorog le? Mi 

történik, ha az eső veri az ablakot, illetve ha egyenesen esik lefelé? Esőgyűjtőn keresztül 

megfigyeljük a csapadék mennyiségét. Munkaforma: Egyéni, Eszközök – 

 11.  „Rajtam úsznak a hajók” Megbeszéljük a vízi közlekedési eszközöket. Otthonról el is 

hozhatják azokat a játékaikat, melyek a vízen közlekednek. Egy nagy műanyag kádba vizet 

töltünk és rátesszük a vízre a járműveket. Megfigyeljük őket. Melyik a nehezebb, könnyebb, 

melyik úszik gyorsabban, lassabban. Megfigyeljük, hogy a különböző anyagú járművek hogyan 

viselkednek. Az is kipróbálható, hogy a kishajókba mennyi terhet lehet rakni az elsüllyedés 

veszélye nélkül. Papírhajókat is készítünk, melyeket szintén úsztatunk, sőt még versenyt is 

hirdethetünk a „leggyorsabb papírhajó” címért 

12. „Növények és állatok is élnek bennem” 

 A vizek és a vízpart világa. Kirándulást szervezünk a Tiszához. Ahol a gyerekekkel 

megfigyeltetjük, milyen növényekkel találkozunk. A helyszínen begyűjtött anyagokon majd 

nagyító segítségével megfigyeltetünk apró moszatokat, kicsiny állatkákat. A kivett mintákat 

fehér színű kis tálkákba tesszük, és abban vizsgáljuk meg az élőlényeket. A különböző állatok 

életmódjuktól függően kevesebb vagy több vizet tartalmazó környezetben tartózkodnak. Kevés 

vízre a legszárazabb körülmények között élő állatnak is szüksége van. Vannak azonban olyan 

állatok is, amelyek kifejezetten vízi környezetben élnek. A madarak közül például a gólya vagy 

a tőkésréce, vadkacsa. Emlősök közül a vidra, aki mindig a víz közelében tartózkodik. A 

különböző békafajok szaporodásához is nélkülözhetetlen a víz közege. A kirándulás során, ha 

módunk van rá, megfigyeljük ezeket az állatokat: ebihalakat, esetleg csigákat, halakat, 

vadkacsákat. Megbeszéljük a környezetszennyezés káros hatásait (eldobált szemetek, nem 

lebomló műanyagok, dobozok, ) ha éppen szükség lesz rá, összegyűjtjük az eldobált 

hulladékokat. Azért, hogy a vízben élő halak életét jobban meg tudjuk figyeltetni a gyerekekkel, 

akváriumot hozunk a csoportszobába. Megfigyeltetjük ezeket a vízi életmódot élő állatokat. 



Azok mozgását, a kopoltyús lélegzést, táplálkozásukat, a növények hasznát, tulajdonságait, 

ezek a növények csak a vízben képesek élni, mert olyan nagy vízigényük van 

12. Én folyok a folyókban” A víz megjelenési formáit gyűjtjük egy csokorba. Állóvizek, 

Vízfolyamok: Csermely, Ér, folyó, patak, tó, tenger, óceán. 

A mi folyónk: A Duna 

13. „Gonosz” is tudok lenni” 

 Anyagokat gyűjtünk, a vízpusztító erejéről és arról, hogy mi történik, ha nem esik az eső, vagy 

valahol vízhiánnyal küzdenek. (árvíz, belvíz, aszály, szárazság.. ) Tavasszal, árvíz idején 

kétségbeesve igyekszünk a gátak között, földjeinktől távol tartani azt a vizet, ami nyáron, aszály 

idején végzetesen hiányzik embernek, állatnak, növénynek egyaránt. A szántóföldek és a 

természetes élőhelyek egyre szárazabbak lesznek, a gátak magasságának emelkedésével pedig 

a vízpusztító ereje csak nő. Ha pusztít az aszály, kiszáradnak az elvetett növények, vagy romlik 

azok minősége; ha jön az árvíz, egész falvak, települések kerülhetnek víz alá. Sivatagok, el 

sivatagosodás. 

)14.  „Én oltom el a tüzet” 

 A tűz és a víz kapcsolata. A víz kioltó szerepe .A tűzoltó munkája, eszközei. Az innováció 

kapcsán segítséget kérünk a Kecskeméti tűzoltóság dolgozóitól. Mutassák be munkájukat, 

eszközeiket, a víz munkáját, segítségét a tüzek eloltásában. 

 

Matematikai tartalmú tapasztalatok  

1. Tér bejárása, téri irányok gyakorlása nagymozgással. 

 2. Téri relációk, téri kiterjedések.  

3. Összehasonlítások – méret, forma, mennyiség, távolság – mérések 

Összehasonlítások: 

 Hosszú-rövid Széles-keskeny Gyors-lassú Alacsony-magas Kevesebb-több Tapasztalatszerzés 

terepasztalon, szabad játék közben és a kirándulás alkalmával 

Űrmérték, mérések 

Tavak méreteinek összehasonlítása térképen 

 

Rajz, mintázás, kézi munka  

-. Vízről és élőlényeiről készült képekből tablókészítés (páros munkával) 

 -. Vízi és vízparti élőlények képének színezése 

 -. Tó és tópart élővilága – közös kép alkotása különböző technikák alkalmazásával – festés, 

színezés, vágás, ragasztás, képalakítás  

- Vízbe fújt buborékok szívószállal 

 - Akvárium makett barkácsolása 

 - Zenére festés: Hullámok, buborékok ábrázolása 



- Terepasztal 

-Halak ábrázolása: - gyurmázás 

                               - festés 

                               - halak nyomda 

- Csónak hajtogatás 

- Papírakvárium készítése 

 

Munka jellegű tevékenységek  

• Növényápolás  

•  Akvárium berendezése, halak etetése 

• Gyűjtőmunka  

• Akvárium tisztántartása 

• Mosogatás 

• Szörp készítés 

• Zöldség- gyümölcsmosás 

 

Érzelmi, erkölcsi és közösségi tartalmak 

-A víz védelme 

- Környezetvédelem, takarékosság a mindennapokban 

 

Ének, zene, énekes játék  

1. Víz, víz, tiszta víz 

 2. Széles a Tisza  

 3. Kis kacsa fürdik  

 4. Úszik a tóban (Gryllus) 

 5. Csajkovszkij – A hattyúk tav 

  6.Mély kútba tekintek 

  7.  Ringat a víz Varázsjátékok: - Ritmus visszhang játékok (vihar, esőcseppek, villám, 

dörgés „készítése” csoportokban)  

8  Zenevarázs (vizes poharak különböző hangot adnak, „zenélnek”) Zenehallgatás: - Röpülj, 

hajóm…/Túl a Maszat-hegyen/ - Gryllus Vilmos: Dalok vizekről, állatokról 

9.Én kis kertet kerteltem 

 

Mozgás 

 

- Séta a Duna- partra 

- Járás eszközökön 

- Közlekedés vízi járműveken 

- Víz hullámzásának utánzása 

- Vízhordás 

- Hullámzás körben, sorban 

 

 

 

 

Játék 



1.) Horgászos játék: Készítünk egy tavat és mellé mezőt. A gyerekekkel előző napokban 

halakat készítünk kartonpapírból, amit különböző technikákkal ki is díszítenek. A halakra 

gemkapcsot erősítünk. Elkészítjük a pecabotokat is Egy hurkapálcára fonalat erősítünk, annak 

a végére pedig mágnest kötünk. Előzetes ismerete már jó néhány kisgyereknek van. Vihetnek 

a tó szélére székeket, kosarakat, amibe a megfogott halakat gyűjtik. Ha kifogy a tóból a hal, 

akkor újra visszatelepítjük. Addig játsszuk, míg láthatóan kedvük van hozzá. Ha már nem köti 

le őket annyira, továbbfejlesztjük a játékot és boltos játékot illetve a babakonyhában főzést, 

vendégvárást is játszhatnak. 

 

 2.) Hajó a hullámokon (a koncentrációt, az együttműködést fejlesztő játék) − Álljatok fel, 

és szálljunk be a hajóba! Akit megérintek, az a „kormányos 

− Az „utasok” vállfogással egymás mögé állva csatlakozzanak! − Indítjuk a hajós 

mondókát 

 Megy a hajó a Dunán 

 Lemarad a kapitány 

 Kiabál, trombitál, 

 De a hajó meg sem áll. 

 − Megérkeztünk a kikötőbe. Megállunk. A hullámok dobálják a hajónkat. Érzitek? A 

kormányos (az első gyerek) lassan leguggol, majd ugyanilyen lassan feláll. Az utasoknak 

nagyon kell figyelniük, mert mire az előttük lévő  társuk feláll, már el kell kezdeniük guggolni! 

Ha egyformán mozognak, olyanok lesznek, mint a hullámzó tenger! − Ha közben halk zene 

szól, érzelmileg jobban ráhangolódnak a játékra a gyermekek. (pl. Vangelis: A paradicsom 

meghódítása 

 

3. Kincses sziget (mozgáskoncentráció, érzékelő játék) − A hullámok elsodorták a 

hajónkat, és egy szigeten kötöttünk ki. − Üljetek le a szigeten körben! − Kincseket is látok, ám 

hogy a miénk lehessen, meg kell szereznünk a „Kincsek Őrzőjétől” − Egy gyerek középen ül 

csukott szemmel. − A „Kincsek őrzője” előtt néhány aranypénz van, a „kincsei”. − Akire 

rámutatok, odalopakodik nesztelenül, és csendben megpróbálja megszerezni – lehetőleg 

észrevétlenül – a kincset. − Ha sikerül neki, vagyis nem fogja meg a „Kincsek őrzője”, akkor ô 

lesz az új „őrző − Ellenkező esetben másvalaki próbálkozhat. Eszközök: Kavicsok K 

 

4. Játék a csónakban − A teremben szétrakjuk a székeket, támlával meghatározott irányban 

(pl. az ablak felé), ezek a csónakok. Minden gyerek kap a jobb csuklójára egy 

„tengerészkarszalagot”, így jelöljük meg a jobb kezet. − A hajóskapitány- az óvó néni -kiadja 

az utasításokat a tengerészeknek: • Állj a szék mögé, lépj ki a baloldalra! • Állj a szék jobb 

oldalára, tedd fel a jobb lábadat a székre, emeld a fejed fölé a jobb karodat! • Ülj szembe a 

székkel a földön terpeszülésben, tedd a bal kezedet a székre! • Ülj szembe a székkel a földön 

terpeszülésben, tedd a jobb tenyered a szék alá! • Feküdj hasra a székkel szemben, tedd fel a 

jobb kezedet a székre! • Ülj a székre, és nézz a szék alá a két lábad között! − A gyerekek is 

kitalálhatnak és mondhatnak utasításokat egymásnak. − „Részeg tengerész”: a gyerekek az 

utasításnak megfelelően dülöngélnek előre – hátra , jobbra, balra 

 

5.Kalózok − Keress szigetet magadnak a Föld melegebb oldalán! − Karikák a földön, a 

gyerekek körbefutnak. „Kalózok!” Kiáltásra mindenki keres Magának egy karikát és beleáll. − 

Nehezíthetjük a feladatot, hogy egyszerre ketten, illetve hárman álljanak bele a karikába 

6.Ki hiányzik? Kört alkotunk. Valakinek egy sállal bekötjük a szemét. Egy másik 

kisgyereket pedig elbújtatunk valahová. Körbe járunk és a következő versikét mondjuk: A 



vízparton jártunk, keltünk Egy gyermeket elvesztettünk. Mond meg… mondd meg nekünk, Ki 

az aki nincs itt velünk. Ha kitalálta, akkor helyet cserélnek. 

 

 

 

Verselés, mesélés, anyanyelvi tartalmak 

 

 Buda Ferenc Gólya  

 Csanádi Imre Locska  

 Weöres Sándor Béka a fa tövén  

 Weöres Sándor Tó vize  

 Zelk Zoltán a patak meséje  

. Gazdag Erzsi A pisztráng és a patak  

 A zöld béka és a sárga tavirózsa  

 Andersen a rút kiskacsa 

A szomjazó tulipán 

A vízimanó okos tanácsai 

Grimm : Békakirály 

Párácska ( népmese) 

A víz tündére 

Berci cica és a vízi manó kalandjai szomjazó tulipán  

A nádas tó megmentése  

Móra Ferenc: A csókai csóka  

vers: Víz, víz tiszta víz Minek az a tiszta víz 

Találós kérdések 

 

 

 

 

 



2.  SZERESD A VADON ÉLŐ NÖVÉNYEKET – 

FÁKAT, VIRÁGOKAT. A   ZÖLDSZÍVESEK 

SOHASEM TÉPNEK LE VADVIRÁGOT! 

 

A zöldszíves számára nagyobb érték a természetes, mint a mesterséges (pl. a rét az 

angolkertnél). Kedvesebb az eredeti, mint a tenyésztett (pl.a vadrózsa a kerti rózsánál). A vadon 

élő növények még rendelkeznek a természetesség, az eredetiség, az embertől való függetlenség 

könnyedségével, ugyanakkor védtelenebbek is a kerti fajoknál. Szaporodásukról maguknak kell 

gondoskodniuk. Leszakításukkal meg akadályoznánk őket magjaik elszórásában, s ezzel 

hozzájárulnánk kipusztulásukhoz. 

Tiszteljük az életet magát! Ne akarjuk elpusztítani, vagy megcsonkítani egy élőlényt 

csak azért, mert tetszik nekünk. Szomorú látvány a turistautak mentén a kirándulók által 

leszakított, majd eldobott hervadó vadvirágok. Győzzük le a birtoklási vágyunkat, s teljünk be 

a szépségével. A vadvirágok a természet ékességei. Hagyjuk szabadon, s háboríthatatlanul őket! 

A zöldszívesek még egy fűszálat is sajnálnak letépni. Mindamellett tudjuk, hogy ezt 

betartani bizonyos esetekben képtelenség. Ez az alapelvünk elsősorban a természetes 

élőhelyeken vadon élő növényekre vonatkozik, s nem az emberi kultúrkörnyezetre (park, 

veteményes, stb.) Kivételt tehetünk a szabály alól a gyógynövények esetében is, amennyiben 

egészségünk érdekében szükségünk van jótékony hatásukra. Minden lehetőséget meg kell 

keresnünk azonban arra, hogy ezek a kényszerű pusztítások a lehető legkisebb helyre, 

legkevesebb élőlényre, legrövidebb időre terjedjenek ki. 

 

MIT TEHETÜNK AZ ÓVODÁBAN? 

Külső világ tevékeny megismerése: 

• Menjünk el kirándulni egy közeli mezőre! Vigyünk magunkkal nagyítót, figyeljük meg 

a mezei virágokat. 

• Ismerkedjünk meg az év vadvirágával! 

• Figyeljük meg és hasonlítsuk össze a kerti és a mezei virágokat, kirándulás alkalmával 

figyeljük meg a vadvirágokat (kankalin, ibolya). Csodáljuk meg a színeiket, 

ismerkedjünk a nevükkel, beszéljük meg a jellemző jegyeket! Beszélgessünk a 

felépítésükről! 

• Beszéljük meg mit jelent a vadon élő növény, - mint fogalom. – A vadon élő növények 

még rendelkeznek a természetesség, az eredetiség az embertől való függetlenség 

könnyedségével, ugyanakkor védtelenebbek is a kerti fajoknál. Szaporodásukról 

maguknak kell gondoskodniuk. Leszakításukkal megakadályoznánk őket magjaik 

elszórásában és ezzel hozzájárulnánk kipusztulásukhoz. - 

• Sétáljunk mezítláb a fűben! 

• Keressünk lóherét, számoljuk meg a leveleit! 

• A réten mutassuk meg a gyerekeknek a kamillát! 

• Végezzünk kísérleteket a növények fejlődésével kapcsolatban! Hajtassunk fűbabát! 

• Gyűjtsünk virágokat, visszatérve préseljük le őket! 

• Fonjunk koszorút! 

• Válogassunk képeket, keressünk virágos motívumokat bútorokon, faragásokon! 



• Készítsünk közösen virágos memória – és kártyajátékot! 

• Találjunk ki mozgást zenére ( „egy növény fejlődése”) 

• Gyűjtsünk (vagy vásároljunk) gyógynövényeket! 

• Látogassunk meg egy biotékát! 

• Gondozzuk saját gyógynövénykertünket, vagy cserepes növényeinket! 

• Nézegessünk gyógynövényes könyveket, beszélgessünk a gyógynövényekről, 

növényhatározó segítségével azonosítsuk be őket, gyűjtsünk találós kérdéseket a 

témában! 

• Beszélgessünk a gyógyteákról és szerepükről az életünkben, kóstoljunk meg néhányat! 

Matematikai  tartalmútapasztalatok: 

• Fűcsomók összehasonlítása (rövidebb/rövidebb, szélesebb/keskenyebb). 

• Fűszálak egymás mellé helyezése, nagyság szerint. 

• mezei virágok színének, formájának, méretének megfigyelése, összehasonlítása. 

• Virágszárak hosszának összehasonlítása: szélesebb/keskenyebb. 

• Virágok összeszámlálása. Hányféle virágot látunk? 

• Csokorba szedés, majd válogatás 

• Különböző szempontok szerint csoportosítás. (Mihez hasonlít? Milyen a frmája? 

Melyik a legillatosabb? Hány szirma van? Mekkora a szára? Milyen a levelének a 

formája?) 

• Koszorúfonás közben felpróbáljuk, elég hosszú-e. Hányat kell még hoozá fűzni? 

• Virágfüzérek készítése (ritmikus sor) 

• Szimmetria felismerése 

Verselés, mesélés, anyanyelvi játékok: 

• Szólások, közmondások, találós kérdések virágokról. 

 

Mesék: 

• Fésűs Éva: Kié a virág? 

• Hevér Tünde: Az ibolya 

• Katajev: A hétszínvirág 

• Kerékgyártó János: Dániel és a nagy csokor virág 

• Tóth Eszter: A nagyravágyó ibolya 

• Fésűs Éva: A pitypang bóbitája 

• Fésűs Éva: Az engedetlen napraforgó 

• Mészöly Miklós: Pipiske és a fűszál 

• Zelk Zoltán: A pipacs és a búzavirág 

• Akszakov: A bíborvirág 

• Fésűs Éva: Virágbál 

 

 

 

 

Versek: 



• Bencz Mihály: Ibolya 

• Kanizsa Anna: Virágillat 

• Fazekas Anna: Aranyeső 

• Kányádi Sándor: Bokor alján 

• Kecsmáry László: Bújj, bújj zöld ág 

• Mentovics Éva: Ibolya  

• Szilágyi Domonkos: Ibolya 

• Zelk Zoltán: Ibolya 

• Cecei-HorváthTibor: Pipacs 

• Devecseri László: Pitypang 

• Nagy Bandó András: Pitypang 

• Osváth Erzsébet: Pipacs 

• Pósa Lajos: A réten 

• Weöres Sándor: Gyöngyszekfű 

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc: 

 

• Csodálatos zöld a rét… (mondóka) 

• Búzavirág, koszorú… (mondóka) 

• Sárga rózsa, vadvirág… (mondóka) 

• Bársony ibolyácska… 

• Én kis kertet kerteltem… 

• Fehér liliomszál… 

• Koszorú, koszorú… 

• Gyertek lányok ligetre… 

• Beültettem kis kertemet a tavasszal… 

• Ibolya kelyhe a fűben… 

• Mély erdőn ibolya virág… 

• Án, tán, titiom, csokros liliom… 

• Ragyogó csuda kékség az ibolya… 

• Hej tulipán tulipán… 

• Zöld fű, zöld fű a lábam alatt… 

• Elment a két lány virágot szedni… 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

• Koszorúfonás virágból 

• Képalakítás a préselt virágokból 

• Virágoskert mintázása nyomdázással 

• Színkeverés, játék a színekkel szabadban 

• Virágok készítése tenyér – és ujjnyomattal 

• Előre kivágott ibolyaforma kipettyezése dugónyomattal 

• Virágok papírtépéssel, gyűréssel, ragasztással 

• Pipacsbaba, fűbaba készítése 

• Fűből karkötő és koszorú fonása 

• Virágok varrással 

• Textilfestés virágnyomatokkal. 

 

 



Mozgás 

• Virágültetés – fogójáték 

• Színcápa – nagymozgás-ügyesítő játék 

• Színkocka – játék a színészlelés és a mozgásformák gyakorlására 

• Virágtündér- mozgásutánzó játék 

• Piros pipacs- székfoglaló játék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Védd a vadon élő állatokat! A zöld szívesek nem 

bántalmaznak rovarokat és más állatfajtákat! 

 

Nevelési területek: 
 

1.) Játék 

2.) Környezeti nevelés 

3.) Anyanyelvi nevelés 

4.) Matematikai nevelés 

5.) Mozgás 

6.) Vizuális nevelés 

7.) Ének-zene  

 

 

 
1.) JÁTÉK 

• Erdő építés- állatok elhelyezése élőhelyeiken-> terepasztal 

• Vadőrház építése->állatokról való gondoskodás, vadetetés 

• Babakonyha-ételek készítése a vadállatok számára (növényevők, húsevők számára 

külön) 

• Vadállat lábnyomgyűjtő játék. Csoportszoba alaprajza-> lábnyomok és állatképek 

megtalálása. További felhasználása a beszélgetőkörben. 

• Bingó társasjáték. Ki találja meg elsőnek a saját tábláján a felmutatott állat képét. 

•  

2.) Környezeti nevelés 

 

• A szabad játék során megtalált lábnyomok és állatképek megnevezése, majd halmazra 

bontása élőhely, táplálkozási forma, lábaik száma szerint illetve alszik-e téli álmot. 

• Terepen állatok képének elrejtése, megkeresése-> tulajdonságainak átbeszélése. 

• Melyik állat lennél legszívesebben? A képek közül egy vadállat képének kiválasztása. 

Miért azt választottad? (medve,róka, nyúl, őz-szarvas, mókus, sündisznó..) 

 

3.) Anyanyelvi nevelés 

 

Mese: 

 

• Móricz Zsigmond:    A róka és a tyúk 

Róka koma doktorsága 

A róka meg a favágó 

A medve meg a móc 



A medve a róka meg az ember 

Többet ésszel, mint erővel 

A pórul járt farkas 

A repülő farkas 

A kismalac és a farkasok 

• Benedek Elek:   A sündisznó 

A vén kutya 

Napleánya királykisasszony 

A farkas, a róka, a nyúl meg a varjú 

A farkas koma kántorsága 

Mackó koma 

A farkas és a róka 

• Pósa Lajos:   Kinn a bárány, benn a farkas 

A csengettyűs nyulacska 

A felsült róka 

Erdőben 

 

Vers: 

 

• Sün:    Csukás István: Sün Balázs 

Aranyosi Ervin: Sündisznócska 

Aranyosi Ervin: Őszi süni 

Muskát Zsuzsa: Sün 

• Őz:     Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje 

Aranyosi Ervin: Őz 

Weöres Sándor: Kicsi őz, fuss ide 

Zelk Zoltán: Őzek, nyulak, szarvasok 

• Róka:     Aranyosi Ervin: A téli róka 

Móricz Zsigmond: A bölcs róka 

Zigány Árpád: Róka koma 

Zigány Árpád: Erdők sűrűjében 

• Mókus:    Pósa Lajos: Mókustánc 

Aranyosi Ervin: Mókus bevásárlás 

Aranyosi Ervin: Egy mókus gondolatai 

Bartos Erika: Mókus 

• Farkas:     Aranyosi Ervin: A farkas 

• Medve:    Csukás István: Mackómese 

Móricz Zsigmond: Jó a ropogó 

Weöres Sándor: A medve töprengése 

Zelk Zoltán: Kelj fel medve! 

Osváth Erzsébet: Minek a medvének a bunda? 

• Nyúl    Csukás István: Nyuszi mese 

Zelk Zoltán: A három nyúl 

 

3.) Matematikai nevelés: 

 

• a vadállatok csoportosítása a lábuk száma szerint 

• a vadállatok sorba rendezése méret szerinti csökkenő és növekvő sorrendben 

• a vadállatok eleségeinek ritmikus sorrendbe rakása, folytatása a megkezdett módon 

(pl. egy üveg méz, répa, húscomb .. ennek folytatása..) 



• erdős társasjáték vadállatokat ábrázoló bábukkal-számolás, számkép felismerés 

dobókockán 

  

4.)Mozgás 

 

• Utánzó mozgások ( sánta róka, medve járás, nyúl ugrás, mókusként páros lábbal 

ugrálás). 

• Erdei akadálypálya: ugrálás karikában (mókus odú), mászás padon (kidőlt fatörzs), 

járás hídon, babzsákkal célbadobás zsámolyba (mókus mogyorót dob az odúba), cikk-

cakk ugrálás padon (nyúl menekül a vadász elől), ugrás bot felett (őz ugrik át a 

kerítésen). 

• Futások tempójának megválasztása. Őz: közepes iramú futás. Nyúl:gyors futás Sün: 

lassú futás. Az állat nevének hallatán a megfelelő iram megválasztása. 

• Játékok vadállat témakörben: Mókus odúkereső (Mókus-mókus ki a házból, karika 

kereső játék), Sánta róka fogó, Gyertek haza ludaim, Sün eleség gyűjtő (középen 

babzsákok, a két szemközi oldalon a vonal mögött két sün család, jelre pókjárásban a 

babzsákok begyűjtése a saját zsámolyba, az lakik jól aki többet gyűjtött be), Medve és 

a vadász ( kör, belül egy medve, kívül egy vadász-el kell kapnia a vadásznak a 

medvét). 

 

5.)Ének-zene 

 

• Jön a róka 

• Kinn a bárny, benn a farkas 

• Mackó, mackó... 

• Dirmeg-dörmög.. 

• Mókuska,mókuska.. 

• Gryllus Vilmos: Mókus 

• Gryllus Vilmos: Vigye el a róka 

• A part alatt.. 

• Brumm, brumm Brúnó 

• Parton ül a két nyúl... 

• Nyuszi fülét.. 

• Nyuszi Gyuszi fekszik.. 

• Hová mégy te kisnyulacska.. 

 

6.)Vizuális nevelés 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Gondoskodj élőhelyük megőrzéséről! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Végy védnökséged alá egy természeti értéket! (patak, 

vadvirágos rét, fa, erdő, domb, stb…) 

 

Válassz egy környezetedben található természeti értéket, és vállalj felelősséget 

érte! Látogasd rendszeresen, figyeld változásait, ismerd meg tulajdonságait, 

őrködj nyugalma felett, kövess el mindent, hogy megmentsd a károsítástól, 

pusztulástól! Szeresd és óvd. Hívd fel a közvélemény figyelmét is védenced 

értékeire, valamint megőrzésének fontosságára. 

 

Duna-parti vadgesztenye fasor 

Paks 

 

 

 

 

 



Külső világ tevékeny megismerése: 

• Séta a Duna parton, gesztenye fák (fa ágak, törzs, kéreg, termés, levelek formája, 

erezete) megfigyelése. 

• Beszélgetés a fák védelméről. 

• Mire jó a fa?  

• Faültetés hasznossága: (tisztább levegő, állatoknak lakóhely, árnyékot ad) 

• A fa szerkezeti felépítésének megnevezése (gyökér, törzs, kéreg, ág, lomb). 

• Beszélgetés arról, hogy mi szükséges a fák fejlődéséhez. 

• Az évszakok változása hogyan befolyásolják a fák életét? 

• Nézzük meg, hogy a fák kérgén, gyökereinél milyen állatok lelnek otthonra! 

• Beszéljük meg a fa hasznát, sokféle felhasználhatóságát! 

• Válasszunk ki egy kedvenc fát! 

• Végezzünk kísérleteket: a fa úszik a vízen, a fa éghető, a fa formálható stb…) 

• Vizsgáljuk meg nagyítóval a fák leveleit! 

• Ismertessük meg a gyerekekkel a vad- és szelídgesztenyét! 

 

Külső világ tevékeny megismerése – matematikai tapasztalatok: 

• Ismerkedés a gesztenyefalevél, és a gesztenye formájával, tulajdonságaival. 

• Falevél párosítása a terméssel. 

• Hányan tudjátok átölelni a fát? Minden fát lemérünk így! Melyik fának a törzse volt a 

legvastagabb? Melyik a legvékonyabb?  

• Fatörzs vastagságának megmérése kötéllel. 

• Fák magasságának összehasonlítása. 

• Különböző formák kirakása gesztenyével. 

• Gesztenyék megszámlálása. Ki hány gesztenyét talált? (több, kevesebb, ugyanannyi) 

• Téri relációk gyakorlása gesztenye keresése közben: fa alatt, bokor alatt, ágak között 

stb… 

• Fák megszámlálása (tő- és sorszámnevek) 

• A fák összehasonlítása az ágak sokasága szerint. Vannak-e elágazásai? 

• Mire hasonlít egy-egy fa formája? 

• Melyiken van több, nagyobb, zöldebb, sárgább…levél? 

• Ki mekkora levélkupacot gereblyézett össze, ki hány kosár levelet tudott összegyűjteni: 

• Csoportosítsuk őket színűk, nagyságuk illatuk szerint! 

 

 

Ének - Zene, Dalos játékok: 



• Erdő, erdő, de magas a teteje… 

• Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő… 

• Erdő szélén sudár fa… 

• Erdő, erdő gilice… 

• Hosszú az erdő… 

• Szállnak, szállnak peregnek a levelek… 

• Hova mész falevél? 

• Mondóka: 

• Ág, ág, görbe ág, 

• görbe ágból görbe láb, 

• el ne törd a derekát. 

• Zöld erdőben jártunk, 

rengeteg fát láttunk, 

Estig számolgattuk, 

hányat mondasz te? 

• Mi csak mindig megyünk, megyünk, 

az erdőben sétálgatunk. 

Egyszer aztán lecsücsülünk, 

csüccs! 

 

Mesélés, verselés, anyanyelvi nevelés: 

• Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél (mozgással kísérve) - vers 

• Csanádi Imre: Vadgesztenye - vers 

• Czeglédi Gabriella: Gesztenye baba - vers 

• Gyárfás Endre: Gesztenyéző - vers 

• Tóth Bálint: Vadgesztenye-csalogató – vers 

• Bajor Andor: Vadgesztenyefa – mese 

• Kiss Dénes: A vadgesztenyefa meséje – mese 

• Osvát Erzsébet: Gesztenyekatonák – mese 

• Osvát Erzsébet: Falevelek 

• Osvát Erzsébet: Útra kel egy falevél 

• Szólások és közmondások: 

• Nem látja a fától az erdőt. (elvész a részletekben és ezért nem látja a lényeget) 

• Nagy fába vágja a fejszéjét. (nehéz dologba kezd, olyasmire vállalkozik, ami 

meghaladja az erejét) 

• Ordít, mint a fába szorult féreg. (kétségbeesetten, nagyon hangosan ordít) 

• Kemény fából faragták. (erős, edzett, kitartó ember) 

• Maga alatt vágja a fát. (saját érdekei ellen cselekszik, saját magának szerez 

bajt) 

• Rossz fát tesz a tűzre. (csínyt követ el) 

• Az élő fába is beleköt. (mindenkivel kikezd) 

• Szegény embert még az ág is húzza. (minden baj a szegény embert éri) 

Találós kérdések: 

• Nyáron hűsít, télen melegít. (fa) 

• Tavasszal felvidít, nyáron árnyékol, ősszel táplál, télen melegít. (fa) 

• Melyik növénynek van koronája? (fának) 

• Fán terem és zöld. (levél) 

• Megvédi a zöld bundája, 

ha valaki mégis bántja, 

tövisével megszurkálja! (gesztenye) 



• Belül szőrös, kívül fényes, 

a közepe, jaj de édes! (gesztenye) 

• Kósza szellő hintáztatja,  

ősz a fáról potyogtatja. 

Nincs belőle egész télen, 

mondd a nevét, csak ezt kérem! (falevél) 

 

Rajzolás, mintázás, festés, kézimunka: 

• A leveleket satírozzuk, préseljük. 

• Gesztenye figurák barkácsolása. (sün, kutya, kukac, stb…) 

• Levélnyomat, fakéreg nyomat készítése. 

• Gesztenyefa levél fűzése, koszorú készítés az ajtóra. 

• A „mi fánk” rajzolás ceruzával, filccel, zsírkrétával, vízfestékkel. 

• Különböző méretű levelek ragasztásával fát, levelek hajtogatásával rózsacsokrot 

készíthetünk. 

• Ágak kötözésével emberkéket, állatokat barkácsolhatunk. 

• Gesztenye pókháló készítése. 

• A vadgesztenye fasor megfigyelése, plakát készítése a változásokról. 

 

Mozgás: 

• Játsszunk gurítós, célbadobós, ügyességi játékokat! 

• Fogócska közben érintsék meg a gyerekek a Duna parton lévő fák kérgét, tapintsák 

meg. 

• Gesztenye lábtorna. 

• Fatörzs gurulása – hossztengely körüli gurulás. 

• Gesztenye soron való egyensúlyozás. 

 

Munka: 

• Falevél, gesztenye gyűjtés a Duna parton. 

• Préselés, szárítás. 

• Levelek gereblyézése, zsákokba, kupacokba gyűjtése. 

• Komposztáljunk. 

 

Erkölcsi nevelés: 

• Szeresd a természet értékeit! 

• Egy zöldszíves sohasem tépi le a fák, leveleit, ágait. 

• Felelősségérzet, gondoskodás érzésének erősítése. 

• „Hagyd élni” elv! 

 

 

 

 

 

 



6.Védd meg az itt található növény és állatvilágot 

 

 

 

Paks földrajzi elhelyezkedése 

A város az ország középső részén, a Duna jobb partján fekszik. Északról az Imsósi- erdő és a 

Sánchegy, keletről a Duna, nyugatról pedig az Ürgemező határolja. A város legmagasabb pontja 

a 103 méter magas löszös domb, a Sánchegy, amely tájvédelem alatt ál, mert ez Közép- Európa 

egyik legnagyobb löszös képződménye. Az Ürgemező szintén tájvédelmi terület, ahol védett 

növények és állatok élnek. 

 

 Az Ürgemező élővilága 

A paksi ürgemezei homokvidéket a Duna hordaléka alkotja, felszínét a szél alakította, amely 

folyamat azokon a részeken, ahol a növényzet nem tudott záródni, még ma is tart. Paks város 

közelsége miatt a védett gyepen sajnos számtalan emberi hatás mutatja nyomait. A természeti 

értékeket nem tisztelik az autósok, és a motorosok így a gyepen rengeteg illegális nyomvonalat 

tapostak, sok a kisebb-nagyobb homokkitermelés, szemetelés. A láthatólag sok 

természetkárosítás mellett még így is az Ürgemező az egyik legtermészetesebb formában 

fennmaradt homokpuszta a Dunántúlon. Bizonyítják ezt az itt fellelhető növény és állatfajok, 

melyek közül sok védett (26 faj), vagy országosan is ritka. 

 

                           

          Apró nőszirom                           Mezei ürge                                     Gyurgyalag  

               

      

 

 

 

 



Tevékenységi ötletek 

 

Környező világ tevékeny megismerése: 

- Kirándulás az Ürge-mezőn 

- Képek nézegetése az állat és növényhatározóban 

- Vizsgálódások: távcsővel, nagyítóval 

- Vincze Bálint: Ürge mese-, című könyvének nézegetése (előadásának meghallgatása vetítéssel 

egybekötve) 

- Tabló készítése a védett állatokról és növényekről. (gyűjtőmunka) 

- Beszélgetőkör: veszélyeztetett állatok és növények. Életterük pusztulása. Mit tehetünk mi 

emberek, zöld szives gyerekek életterük megóvása érdekében? 

- Propaganda készítése csomagoló papírra, az elkészült alkotás sokszorítása ( pl: közösségi 

portálokon, helyi újságban, az óvoda faliújságán) 

 

Anyanyelvi nevelés: 

- Petőfi Sándor: Arany Lacinak 

- Tóth Judit: A gyík és a gyermekláncfű 

- Lázár Ervin: Bogármese 

- Domonyik Józsefné: A gyurgyalagcsalád 

- Boldizsár Ildikó: A három szegfű 

Játék: „Mixelt élőlény”. Az állatok képeit daraboljuk fel, és állítsunk össze nem létező 

állatfigurákat. A feladat: ismerjék fel, fogalmazzák meg, hogy a részletekből hány állatot látnak. 

 

Ének-zene: 

- Makám együttes: Bogárbál (zenehallgatás) 

- Gyurgyalag meghallgatása a youtubeon 

- Ismerkedés a madársíppal 

- Mondóka: Kiskertemben az ürge… 

- A természet hangjainak megfigyelése kirándulás során 

 

Mozgás:  

- Utánzó mozgások (állatok mozgása), légzőgyakorlatok a friss levegőn 

- Kirándulás az Ürge- mezőre, Dunapartra, Sánc—hegyre, Cseresznyésbe 

- Bogárfogócska  



- Hangvadász 

- Ki vagyok én? 

Vizuális nevelés: 

- Nőszirom készítése krepp papírból: tépéssel, gyúrással ragasztással, és 

festéssel. 

- Állatos és növényes színezők  

- Szegfű hajtogatása papírból 

 

Matematikai tapasztalatok gyűjtése: 

- Alak háttér differenciálás (feladatlapon, keresd a bogarat) 

- Analízis, szintézis ( állat és növény puzzle) 

 

Munkajellegű tevékenységek: 

- parlagfű szedés ? 

- szemétgyűjtés az Ürge-mezőn szülők segítségével 

 

Játék: 

„Ürgementés” 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ürgecsalád: ürgemama, ürgepapa, és az 

ürgegyerekek: Ürge Móni, Ürge Peti, és Ürge Misi. Egy napon amikor a gyerekek a mezőn 

játszottak, hangos robajra lettek figyelmesek. Szegény ürgegyerekek, nagyon megijedtek az 

autó motorjának zúgásától, és nagyon messze futottak az otthonuktól. Ürgemama, és ürgepapa 

már mindenütt kereste őket, de sehol sem találta egyik gyermeküket sem.  

Talán ti tudtok nekik segíteni ! Ha kiálljátok a próbákat, egyre közelebb fogtok kerülni 

hozzájuk. Keljetek útra, figyeljétek a narancssárga jeleket, hogy el ne tévedjetek! 

Fontos, hogy tartsátok be a szabályokat az úton! 

- Mindig a felnőtt megy elől! 

- Ne szemeteljetek, vigyázzatok a természetre! 

- Utatok során hallkan járjatok, ne zajongjatok! 

- Gyűjtsétek össze az állomásokon kapott színes képeket és őrizzétek meg utatok végéig! 

- A tarisznyába gyűjtsétek össze az erdő kincseit ( ágak, levelek) Csak olyat, ami 

lehullott, leszakítani nem szabad semmit sem! 

 

Minden csapat kap: 

- Tarisznyát, - Menetlevelet 



1. Mi nem illik a környezetbe? 

 

Kellékek:  

- 10 db szemetet kell elrejteni egy megadott területen. ( zacskó, flakon, üdítős doboz, kupak, 

alufólia ).  

Feladat:  

- A gyerekeknek összekell gyűjteni mindet, majd egy kijelölt „kukába” dobni. A feladat 

teljesítése után beszélgessünk arról, hogy miért nem szabad szemetelni? Milyen károkat okoz 

ezzel az az ember aki eldobálja a szemetét? 

Teljesítés: 

- Ha minden szemetet megtaláltak, kapnak egy színes képet, és a menetlevelükre egy 

nyomdát. 

 

2. Az Ürge-mező védett élőlényei 

Kellékek: 

- Állatos és növényes kirakók 

- Táblák 

Feladat: 

- Tegyék ki a borítékokban található növények és állatok képeit. ( 4db összesen). 

Beszélgessetek jellemző tulajdonságaikról. 

Teljesítés: 

- Ha mind a 4 kirakót kitették, kapnak egy színes képet, és a menetlevelükre egy nyomdát. 

 

3. Lásd bogárszemmel! 

 

Kellékek: 

- buborékfóliás szemüvegek 

- zsineg 

Feladat: 

- A fák közé, 30-40 méteren át kifeszítünk változatos módon zsineget. Minden gyermek 

szemére felhelyezzük a buborékfóliás szemüveget, és így kell végig haladniuk a zsineg 

mentén. Megbeszéljük, hogy hasonlóképpen látnak a bogarak is. 

Teljesítés: 

- Ha mindenki végigment a pályán, akkor kapnak egy színes képet, és a menetlevelükre egy 

nyomdát. 

 



4. Tápláléklánc 

 

Kellékek: 

- laminált képek 

- homlokra erősíthető képek 

Feladat: 

- Mezei tápláléklánc készítése. Először tegyék ki síkban a gyerekek a laminált képeket, 

aszerint, hogy ki-mit eszik. Miután ez megtörtént, mindenki feltesz egy képet a homlokára. 

Mindenkinek egy olyan gyermeket kell elkapnia, amit a táplálékláncban megeszik, miközben 

vigyáz arra, hogy a vele táplálkozó el ne kapja. Ezután beszélgessünk a táplálékláncról. 

 

Teljesítés: 

 

- Ha kiteszik a táplálékláncot, illetve sorba állnak aszerint, hogy ki-kit eszik meg, akkor 

kapnak egy színes képet, és a menetlevelükre egy nyomdát. 

 

5. Vaddisznó etetés 

 

Kellékek: 

- farönkök 

- ugrókötelek 

- tobozok 

- felfüggesztett kép 

Feladat: 

- A mezei akadálypályán keresztül a gyerekeknek be kell menniük az erdőbe. A fellógatott 

képen egy nyitott szájú vaddisznó szájába kell bedobni a tobozokat. Minden gyermeknek 3 

toboza van. 

Teljesítés: 

- Ha betaláltak a vaddisznó szájába, illetve ha elfogyott a tobozuk. Ezután kapnak egy színes 

képet, és a menetlevelükre egy nyomdát. 

 

Ha visszatértek a kiinduló pontra, az ürgecsalád odujához: ragasszák fel a nagy lapra, az 

állomásokon szerzett képdarabkákat. ( ezen lesznek az elveszett Ürge gyerekek). A gyűjtött 

kincsekből készítsenek egy képet, szervezzenek kiállítást. 

 

 

 



7. pont Vigyázz a patakok, folyók, tavak vizére! 

 

 

Ha az ember nem vezetné a szennyezett vizet a vizek medrébe, akkor azok többségéből inni 

lehetne.  A legnagyobb mértékben a gyárak, üzemek, lakóházak szabálytalan 

szennyvízelvezetései mocskolják be az élővizeinket, de jelentős, a magánemberek által  okozott 

kár is. Ügyeljünk arra, hogy a lehető legkisebb mértékben se piszkítsuk természetes vizeket. 

(szemetelés, kerékpár mosás, autómosás, vegyszerek bejuttatása a vizekbe)  

Bánjunk takarékosan a vízzel! A Föld tiszte ivóvízkészlete fogytán van! 

 
A vízről általában 

Víz: H2O Kémiailag tiszta állapotban színtelen-szagtalan és ízetlen folyadék. Igen állandó 

vegyület, csak 2000 C°-nál magasabb hőérsékleten kezd alkotóelemeire bomlani. Az egyik legfontosabb 

oldószer. A Földön a leggyakoribb vegyület. A talaj és a levegő víztartalma ad lehetőséget arra, hogy 

emberek, állatok és növények éljenek a Földön. Az élő szervezetek túlnyomórészt vízből állnak, fontos 

az anyagcserében is, mert a sejtek részben vizes oldatban kapják a táplálkozásukhoz szükséges szerves 

illetve szervetlen vegyületeket. Az állandó hőmérsékletű állatok és az ember szervezetének 

hőzabályozásában is fontos tényező 

A víz tehát fontos, nélkülözhetetlen szerepet tölt be életünkben, nem csoda, ha szinte minden nép 

mitológiájában nagy jelentőéggel bír. Teremtéstörténetekben szinte mindenhol az életet a vízből (és 

annak különböző felszíni formáiból: sár, mocsár, tengerpart stb.) származtatják. A tisztaság, 

megtisztulás jelképe szintén a víz. (Keresztényeknél szentelt víz, keresztvíz; India-Gangesz, görög 

filozófiában, mint szubsztancia).  

A víznek nagy jelentősége van bolygónk jelenlegi és elkövetkezendő felszínének formálásában a 

letaroló és felhalmozó munkájával. A Föld teljes vízkészletének 97%-át a tengerek és óceánok tárolják. 

A maradék 3% édesvíz, amely kb. 75%-a gleccserekben és jégtáblákban található, 24%-a pedig 

talajvízként raktározódik. A folyók, a tavak, a talaj valamint a légkör a világ teljes édesvíz készletének 

mindössze 0,5%-át tartalmazzák. 

A víz háromféle halmazállapotban fordul elő lehet folyékony, légnemű(pára, gőz) és szilárd (hó, jég). 

Az egyik halmazállapotból a másikba fagyás, olvadás vagy párolgás útján megy át. A Föld véges 

vízmennyiséggel rendelkezik, amely folytonos körforgásban van. E folyamatot a Nap sugárzó energiája 

és a Föld vonzereje tartja mozgásban. A víz és az élőények párologtatását okozó napenergia teszi 

lehetőé, hogy a folyékony halmazállapotú víz a világtengerek és a szárazföldek felszínéről pára és gőz 

formájában a légkörbe emelkedjék. A légkörbe kerülő vízpára kicsapódva felhőket alkot, a szél pedig 

távoli vidékekre is elszállítja őket.  

 

 



 

A VÍZ MINŐSÉGE 

 
Nincs olyan felszíni, vagy felszín alatti víz, amit ne érne el az emberi tevékenységek okozta 

szennyeződés. A szennyvizeknek csak 2 %-át tisztítják! 

Magyarországon évente mintegy 1,3 milliárd m3 szennyvíz jut tisztítatlanul a vízkörforgásba. -!?- 

A háztartásokból eredő szennyvizekben, a szennyeződés nagyobbik felét a szerves-anyagok (fehérjék, 

zsírok, cukrok, zsírsavak, mosószerek, papír) alkotják. A szervetlen szennyezők leginkább a foszfátsók, 

és az ammónia. Egészségügyi szempontból a háztartási szennyvíz legveszélyesebb alkotói a 

mikroorganizmusok. 

Annál több a mikroba a szennyvízben, minél nagyobb a szennyvíz szervesanyag tartalma. A magyar 

háztartásokban keletkező szennyvizek vagy közvetlenül vízfolyásokba, vagy emésztőgödrökbe, vagy 

csatornákba jutnak. 3.064 településünk közül vezetékes vízzel 2.100 település rendelkezik, míg 

csatornázva csak 512 van! 

Hazánkban közel 1 millió emésztőgödör üzemel. A szippantott, ill. csatornázott szennyvizeknek csak 

felét tisztítják. A szennyvizek egy részét szikkasztják. A szikkasztók és a szivárgó emésztő miatt a talaj, 

így a talajvíz is szennyeződhet. 

A fennmaradó tisztítatlan szennyvíz előbb-utóbb az élővizekbe kerül. 

Ivóvizünk 90 %-át a felszín alatti vízkészletből merítjük. A csatornázott területek tisztítatlan szennyvize 

elsősorban a felszíni vizeket és a parti szűrésű kutakat, a csatornázatlanság a talajvizet mérgezi. Igen 

erősen rontja a parti szűrésű kutakból nyert ivóvíz minőségét a Dunába engedett tisztítatlan szennyvíz. 

 

A víz körforgása  

 

 

 



 

Tiszta víz – szennyezett víz – játékos megfigyelő tevékenységek: 

 

 

Áradó Duna 

 

 

 

Zajló Duna 

 

      



 

Vízvizsgálat a Dunán 

 

Aranyszabályok: 

 

Mit gondolsz, ivásra, tisztálkodásra, öntözésre és amire még kell, mennyi vizünk van? 

Kapaszkodj meg! Ha a Föld összes vize elférne egy vödörben, akkor a friss, rendelkezésünkre 

álló édesvíz egy kiskanálnyi lenne abból a nagy vödörből! Ugye, kíváncsi vagy, hogyan 

vigyázhatsz jobban a vízre? 

Ne dobj szemetet az élővizekbe! Soha ne önts mérget, vegyszert a lefolyóba, patakba, tóba, 

folyóba. Ez nem csak a halaknak, rákoknak, békáknak, madaraknak rossz, de települések 

kincset érő ivóvizébe is belepiszkíthatsz! 

 

Ha környezetbarát tisztálkodó- és tisztítószereket használtok otthon mosakodáshoz, 

tisztításhoz, tisztább marad a lefolyó víz. Ez jobb a vízi élőlényeknek, és tisztítani is könnyebb 

a szennyvizet 

 
 

 
LEHOCZKY JÁNOS: 

 A VIZEK FOHÁSZA 

Vándor, ki szomjad oltod forrásom vizével 

vigyázz rám! 

Én hűsítem arcodat forró nyári napsütésben, 

én frissítem fáradt testedet vándorútjaid után. 

Csobogásom nyugtatja zaklatott lelkedet, 

habjaim tánca bűvöli, tekinteted. 

Poros gúnyádat tisztítom, 

egészséged őrzöm. 

Szépítelek, gyógyítalak,  

üdítelek, vidítalak. 

 

Erőmmel hajtod gépedet, malmodat, 

tartom csónakodat, hordozom hajódat. 

Általam sarjad vetésed, 

én küldök termékeny esőt 



szikkadt kertjeidre. 

Ott búvom édes gyümölcseidben, 

a nádasok illatában rejtezem, 

barlangok mélyén, erdő rejtekén, 

sziklák között, csúcsok fölött, 

posványban, sodrásban 

rám találsz. 

Az élet bárkáit ringatom. 

Otthonaként velem érez megannyi lény, 

úszó, lebegő állat, lengedező növény, 

kusza hínár, tündérlő virág, 

meglepő eleven vízivilág, 

remélő ikra, játszi poronyt, 

lesőharcsa, óvatos nyurga ponty. 

 

Bölcső vagyok, 

folytonos születés csöndes színpada. 

Kezdet vagyok, a földi élet ősanyja. 

Változás vagyok, végzet vagyok, a pillanat méhe, 

állandóság vagyok, szüntelen harcok békévé összegződő 

reménye. 

Szelíd forrásként becézhetsz, 

érként, patakként kedvelhetsz, 

folyamként köszönthetsz. 

Megmosolyogsz tavaszi pocsolyákban, 

üdvözölsz berekben, limányban, 

lidérces lápon, keserű mocsárban. 

Csepp vagyok és ócean, 

tomboló vihar és szivárvány, 

búvópatak és szökár,  

felhő és kút. 

Ismersz, mint szigorú jéghegy, zord jégvilág, 



mint lenge hópehely, tréfás jégvirág, 

illanó pára, gomolygó zivatar, 

vízesés robotja, hullám motorja, 

cseppkő csöppenése, veder csobbanása, 

eső koppanása, véred dobbanása. 

Kék vagyok, mint a tenger,  

fénylő mint a tenger, 

szőke, mint a folyó, 

zöld, mint a rét, 

fehér, mint a hó. 

Feszítő gőz vagyok, tanulj meg tisztelni! 

Csikorgó fagy vagyok, tanulj meg kibírni! 

Aranyhíd vagyok, tanulj meg csodálni! 

Örvény vagyok, tanulj meg vigyázni!  

Buborék vagyok, tajték vagyok, 

szeretned kell! 

Tükör vagyok, arcod vagyok. 

Hullám és híd, part és víz, 

erdő és báj, folyó és táj, 

úszás és merülés, 

áldás és könyörgés, 

Értened kell! 

Víz vagyok. 

Őrizned kell! 

 

 

 

 

 

 

 



Tapasztalatszerző kísérletek, tevékenységek a téma feldolgozásához 

 

1. Őrölt borsot vagy homokot szórunk a pohár vízbe papírtörlő-tölcséren átszűrjük 

(szennyezés megfigyelése) 

 

2. Séta, kirándulás vízparton, ismerkedés a viselkedési szabályokkal: 

Csendben figyeljük a vizek élővilágát. Ismerkedés a távcsővel, nagyítóval. 

Semmit, még kavicsnak tűnő tárgyat sem dobunk a vízbe. 

Csak addig közelítjük meg a vizet, amíg biztonságos. (Ezeket a szokásokat, szabályokat 

ismertetjük a szülőkel is és megbeszéljük, hogy a családi kirándulások alkalmával is 

tartsák be.) 

 

3. Tegyünk egy edénybe hideg vizet, cseppentsünk rá olajat. Figyeljük meg, hogy az olaj 

nem elegyedik a vízzel, hanem felemelkedik a víz felszínére. Beszéljük meg, vonjunk 

le  következtetéseket, vajon mi történik a vízben élő növényekkel, állatokkal,  

ha a víz felszínének nagy részét olajszennyeződés borítja. 

 

4. Csíráztassunk magvakat az alábbi körülmények között: 

Természetes körülmények között, tiszta vízben. (Nálunk a csoportban állandóan 

hajtatunk búzacsírát, amit bármikor csipegethetnek a gyerekek kedvük szerint.) 

Csíráztassunk úgy, hogy a víz mellett öntsünk rá motorolajat is a magvakra. 

A következő edénybe a vízbe tegyünk mosószert is, és figyeljük meg, mi történik az 

edényekben, a következtetéseinket vonjuk le közösen. 

 

5. Az erdő környezetvédelmi jelentőségét a vízvédelem területén is jól megfigyelhetik a 

gyerekek. Az erdő visszatartja a lehullott csapadékot, mert az erdei talaj sok vizet képes 

beszívni, így jól szabályozza a vízháztartást. A moha vízbeszívó képességét kísérlettel 

is megnézhetjük. A száraz mohát megmérjük, majd negyed órára vízbe tesszük, ezután 

újra megmérjük a súlyát. 

Az erdő átszűri a vizet, így a víz minőségvédelmét szolgálja, az erdei talaj pedig jól 

tartja a nedvességet, így a víz mennyiségi védelmét segíti elő A gyermekek az 

erdővédelmével tehát a víz védelméhez is hozzájárulnak. 

 

6.  A tiszta víz fontosságát közvetlenül az élősarokban elhelyezett akváriumon keresztül is 

vizsgálhatjuk. A vízben is élnek növények. Ezeknek ugyanúgy, mint a szárazföldön élő 

társaiknak szükségük van tápanyagra, fényre és oxigénre. A fény hiányának hatását 

kísérlettel szemléltethetjük. 

 

 Kellékek: 

• 0, 5 l-es befőttesüveg 

• kavics 

• akváriumi növények 

Az üveg aljára helyezzük a kavicsot és a növényekkel apró vizivilágot varázsolunk. A 

befőttesüveget minimum addig töltsük vízzel, hogy a növényeket ellepje. Az üveget állítsuk sötét 



helyre. A 4-5 hétig tartó folyamatos megfigyelés végén megállapíthatjuk, hogy a növények 

elpusztulnak, mert életük alapvető feltétele a fény. 

 

7. A szennyezett vízben megindul a növények pusztulása, a víz elalgásodik, s ennek 

következtében az algák által okozott éjszakai oxigénhiány miatt az oxigén igényes 

állatok (halak, csigák) elpusztulnak. Itt kell megértetni a gyermekekkel, hogy mi 

emberek táplálék nélkül akár 30, de ivóvíz nélkül esetleg 4 napot bírunk ki. 

 

8. A vizek védelmének fontosságát kísérletekkel is igazolhatjuk. Az alábbiakkal, a 

mosószerrel szennyezett víz élőlényekre gyakorolt kedvezőtlen hatását mutathatjuk be. 

 Kellékek: 

• Két cserép virágfölddel megtöltve 

• 20-20 szem azonos növény magja 

Az egyik cserépbe ültetett magokat mosószeres, a másikban lévőket pedig öntözővízzel 

locsoljuk. Figyeljük, meg milyen eltérések mutatkoznak a két cserépbeültetett magok 

további fejlődésében (mennyi mag csírázott ki, milyen növények fejlődtek a magokból 

stb.)! 

 

9. A természetes vizek élővilága megannyi csodát rejt, bár ezek vizsgálatához sokszor 

nagyítóra vagy inkább mikroszkópra van szükségünk. A következő kísérleteket mégis 

érdemes elvégezni, hisz eredményük a szabad szemmel nem látható világ feltárulkozása 

ámulatba ejti a legkisebb korosztályt is. 

      Kellékek: 

• Ártérről, kis mocsárból gyűjtött kiszáradt tócsa iszapja 

• Üvegkád 

• Víz 

 

Az iszapra tavasszal vizet öntünk. Az üvegkád az iszapban lévő petékből kikelt 

tócsarákokkal népesül be. Figyeljük meg a rákocskákat nagyítóval. A tócsarák petéi az 

iszapban évekig megtartják életképességüket, akkor is, ha az iszap kiszárad, vagy befagy. 

 

10. Figyeljék meg az óvodában az ivóvíz és a szennyvíz útját, de előtte a két fogalmat 

tisztázzuk. Kirándulásokon ne igyanak vizet a patakból, mert nem biztos, hogy ivóvíz 

minőségű. 

 

11. Kísérletezhetünk a víz érzékelhető tulajdonságaival: 

Vegyünk egy pohárral a pocsolyából. Szagolják meg, nézzék meg milyen szabad 

szemmel, nagyítóval, és ha van rá mód, mikroszkóppal is. Van-e színe? Vajon mi lehet 

a szennyeződések forrása? 

 

 

Mese: 



A KICSI BÉKA BÁNATA 

 

Egyszer volt, hol nem volt... Mikor is volt? Hát persze, a múlt nyáron volt, hogy Péter és a kis 

Zsuzsika kirándulni indultak a már rég nem látott Béka-tóhoz. Mielőtt útra keltek volna, 

gondosan becsomagolták a hátizsákba a távcsövet, a pecabotot, merítőhálót, és persze az 

uzsonnáról sem feledkeztek meg. Vittek egy darab kenyeret, hozzá konzervet és sok 

gyümölcsöt. 

Útra keltek reggel tájt, s mentek egész délelőtt. Sütött a napocska hétágról, így aztán jól 

kimelegedtek. Már előre örültek annak, hogy a hűs vízben megmártózhatnak, vidáman 

lubickolhatnak. Arra gondoltak, hogy milyen jó lesz majd fürdés után a nagy nyárfa árnyékában 

pecázgatni, egészen addig, amíg haza nem kell indulniuk. Miközben ezek a gondolatok jártak 

a fejükben, már fel is tűnt a szemük előtt a nagy nyárfa, s egy kettőre oda is értek a tóhoz. 

- Zsuzsika. Valami furcsaság történt ezzel a Béka-tóval, nem olyan ez, mint amikor utoljára 

láttuk! – szólalt meg Peti a tó partjához szaladva. 

- Bizony ám! – mondta Zsuzsika. – Nem szól a békakórus, még egy halk brekegést sem lehet 

hallani. Talán eltévesztettük a helyet, és ez egy másik tó?! 

- Nem, az nem lehet! A nagy nyárfa biztosan nem szaladt át egy másik tó partjára, mivel itt áll, 

ez a tavacska a mi Béka-tavunk. Talán csak alszanak a békák. Gyerünk Zsuzsika, fürödjünk 

egy jó nagyot a jó hűvös vízben! 

Nekiálltak lepakolni a hátizsákjukat, lerakták szépen a ruhájukat, és már szaladtak is a víz felé, 

amikor egy kicsi béka ugrott elébük, miközben úgy brekegett, ahogy csak a torkán kifért. 

- Brekek, brekeke! A vízbe ne, a vízbe ne! Ne szaladjatok a tóba, mert tele van szeméttel a tó 

feneke! Megvágja a talpatokat a sok konzerves doboz, az üvegcserepek, meg a rozsdás 

vasdarabok. 

Hirtelen megálltak a gyerekek, éppen a víz szélénél. Leguggoltak a kicsi békához, és csak akkor 

vették észre, hogy egy olajfolt eltakarta előlük a víz mélyén fekvő szemeteket. 

- Kicsi béka! Hol van a nagy kórusotok? – kérdezték a gyerekek. 

- Bizony elköltöztek innen, én élek csak itt egyedül. – panaszkodott szomorúan a kis zöld állat. 

A gyerekek elcsodálkoztak, de aztán gondoltak egyet, és felszaladtak a pecabotért. 

- Sebaj, ha nem fürödhetünk, akkor majd pecázni fogunk a fa árnyékában. – mondták a kicsi 

békának. 

- Felesleges a pecabot zsinórját áztatnotok a vízben. Itt már halak sem élnek, teljesen kihalt a 

tó a sok szeméttől. – panaszkodott tovább a béka. 

Peti és Zsuzsi ugyan sajnálták a kicsi békát, de mivel megéheztek, otthagyták a parton, ők pedig 

leültek a hátizsákjaik mellé az árnyékba, és elkezdték jóízűn eszegetni a magukkal hozott 

elemózsiát. Mikor mindent megettek, a konzerves dobozokat félredobták, és távcsővel a 

természetet, a tájat kezdték kémlelni. Azon gondolkodtak közben, vajon ki tehette ezt az ő 

kedves Béka-tavukkal, hogy kerülhetett bele ez a sok szemét. 

- Talán a Napocska tette bele, vagy Szélúrfi fújta tele a tavat mindenféle lommal. – szólalt meg 

Zsuzsika. 

- De az is lehet, hogy az állatok hordták ide ezt a rengeteg ócskaságot. – válaszolta rá Peti. 



- Nem, nem – vágott közbe a kicsi béka -, az állatok nem használnak ilyen tárgyakat. A 

Napocska meg sem tudná emelni a tó fenekén fekvő rengeteg szemetet, Szélúrfi pedig egy 

kicsikét sem tudná odébbgörgetni. Bizony, az emberek, a kirándulók hagyták itt, amire már 

nem volt szükségük. Ti is gondatlanul szétszórtátok a konzerves dobozokat, így lassan már én 

is csomagolok, elhagyom a tavat. A gyerekek nagyon elszégyellték magukat. Eszükbe jutott, 

hogy milyen jó lenne fürödni, pecázni, de még ők is olyasmit tettek, amitől ez most lehetetlen. 

Ekkor hirtelen eszébe jutott valami Petinek. 

- Tudod mit, kicsi béka! Tisztítsuk ki a tavadat, hogy ne kelljen elköltöznöd. Van itt nálunk 

pecabot, merítőháló, kiszedjük a szemeteket! 

A kicsi béka örömében nagyot ugrott, és már mutatta is a gyerekeknek, hogy honnét mit 

emeljenek ki. Horogra akadt egy nagy bakancs, sok rozsdás vasdarab, a hálóval pedig kiszedték 

a sok üvegcserepet, konzerves dobozt, üres palackokat, és még ki tudja, mi mindent. Egész 

délután lázas munka volt a tó partján, de mire esteledett, ismét szép tiszta lett a kedves Béka-

tó. A gyerekek éppen búcsúzkodni kezdtek a kis békától, akinek nagy boldogsága hirtelen 

eltűnt, és ismét szomorkodni kezdett.- Köszönöm nektek, hogy ilyen szépen kitakarítottátok a 

tavamat, de most nagyon szomorú lettem, hogy elmentek, hiszen teljesen egyedül maradok itt. 

– mondta a béka. 

- Milyen igaz. – gondolták a gyerekek. – Szegény kicsi béka most egyedül szomorkodhat itt. 

Hogyan teremthetnénk neki barátokat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vízvizsgálati 

adatlap  

ZÖLD SZÍV 
Ifjúsági Természetvédő Mozgalom 

2013 Pomáz, Mátyás király u. 2..,  T/ Fax: 26-325-957   

zoldsziv@freemail.hu 

 

Név: Vízfolyás neve: 

Iskola: A mérés pontos helye: 

Cím:_ _ _ _ Időpontja: 

Csoportvezető pedagógus neve:  Tel./@: 

 

A méréseket lehetőleg háromszor végezzétek el, és az átlagot írjátok a lapra! 

1. Hőmérséklet  

Mérd meg a levegő és a folyóvíz hőmérsékletét. Levegő:                     °C  

A víz hőmérsékletét a parttól beljebb, s a felszín alatt kb. egy 

arasznyira mérd. 

Víz:                           °C 

 

2. A víz színe 

Egy kémcsőbe önts színültig folyóvizet, 

egy másikba csapvizet. Állítsd a 

kémcsöveket egy fehér lapra, s fölülről 

nézve állapítsd meg a  

folyóvíz színét. A megfelelő színeket 

kösd össze vonallal, s azon egy ponttal 

érzékeltesd a  

vízminta színárnyalatát. 
 

 

barna                 sárga 

 

zöld                    szürke 

 

                kék 

 

3. A víz szaga 

Tölcsérbe tegyél papírzsebkendőt, és szűrj át rajta egy liter vizet. A végén 

vedd ki a papírt és szagold meg. 

A víz 

szaga:  
 

 

4. Kémhatás 

A pH tesztcsíkot mártsd a folyóvízbe, majd onnan kivéve 

azonnal olvasd le a színskála segítségével a víz 

kémhatásának értékét.  

 

5. Nitrát 

A nitrát tesztcsíkot mártsd a vízbe, majd a színskála 

segítségével állapítsd meg, hogy tartalmaz-e nitrátot. 

pH:  

 

 

 

Nitrát: 

 

6. Átlátszóság 

A zöldszíves műanyag átlátszóság-mérőlapra erősíts 1 m hosszú 

mérőrudat, cm-es beosztással. Lassan told lefelé a mérőrudat a 

vízbe, s figyeld, mikor tűnnek el a lapon lévő betűk a szemed 

elől. Ekkor emeld ki a mérőrudat, és olvasd le, meddig lett vizes 

a mércéje.  

Látásmélység: 

                                   

                                  cm 

 

7. Élővilág 

mailto:zoldsziv@freemail.hu


Növények: Milyen növényeket 

látsz a vízparton és a vízben?  

Írd le a nevüket, és rajzold le 

őket!   

Állatok: Vannak-e állatok a 

vízben, vagy a víz közelében? 

Milyenek? 

 Írd le a nevüket, és rajzold le 

őket! 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.BECSÜLD A JÓ LEVEGŐT! 

 



A külső világ tevékeny megismerése 

• A levegő játékos megfigyelése, felfedezése, kísérletek: buborék, lufi, papírzacskó 

fújás, szél megfigyelése zsebkendővel. 

• Mi a szerepe a levegőnek az életünkben? (légzés és légzőszervek). Miért fontosak az 

erdők? Beszélgetés a szél fajtáiról. (szellő, tornádó hurrikán, forgószél…) 

• Tiszta és szennyezett levegő közötti különbség, megfigyelés: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Közlekedés, autómentes nap (biciklizés, gyaloglás). 

• Ventilátor, hősugárzó, hajszárító megfigyelése, hideg és meleg levegő. 

• Víz forralása, gőz megfigyelése 



 

Anyanyelvi nevelés: 

• Játékos légzőgyakorlatok, hangképző gyakorlatok. (toll, vatta, ping-pong labda fújása, 

tea ivás szívószállal, szívószállal pattogatott kukorica áthelyezése egyik tálból a másik 

tálba). 

• Mondókák mondása egy szuszra. 

• Mesék: A szél és a nap, Párácska, Szélike királykisasszony 

• Vers, mondóka: Bartos Erika: Buborék, Pákolitz István: Hangya, Kányádi Sándor: 

Dombok hátán fut a szél 

 

Ének, zene: 

• Ismerkedés fúvós hangszerekkel  

• Dalok: „Szélről legeljetek…”, „Tekereg a szél…”, Gryllus Vilmos: Biciklizős dal 

• Mély és magas hang közötti különbség 

 

Mozgás: 

• Mozgás, torna a friss levegőn. 

• Sétálás, biciklizés a természetben, erdőben. 

• Légzésváltozás megfigyelése mozgás során. 

• Udvari játék: Jelzésre mindenki öleljen meg egy fát 

 

Vizuális nevelés: 

• Papírsárkány készítése 

• Szélforgó készítése 

• Papírrepülő készítése 

• Zsebkendő mintázása 

• Járművek rajzolása 

• Szívószállal és festékkel kép készítése 

 

Matematikai nevelés: 

• Járművek csoportosítása (szennyezi a levegőt, nem szennyezi a levegőt) 

• Járművek méreteinek sorba rendezése 

• Ellentétek: kint-bent, csukott ablak- nyitott ablak, Lufi dobása: Fent-lent 

 

Munka jellegű tevékenységek: 

• Fa ültetése 

• Szellőztetés 

• Széljelző megfigyelése 

 

Játék: 

• Közlekedéses játék 

• Utazós szerepjáték: buszozás, vonatozás, repülőzés 



• Város építése, erdő építése 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ŐRIZD A TERMÉSZET ÉS 

KÖRNYEZETED 

TISZTASÁGÁT! 



Séta: Az óvoda környékén (Duna-partra séta)  

Minden évszakban megfigyelések végzése.  

Beszélgető kör:  

- Hogy védjük a természetet?  

- Zöld szív 12 pontjának megtanulása  

- Kiemelten foglalkozunk jeles napokon Víz világnapja, Zöld szív 

napja, Föld napja, stb..  

Fejlesztő játékok:  

- Memória játék  

- Ki gyűjt többet  

- Az óvodában található játékok pl. Kuka tündér stb..  

Vizuális tevékenységek:  

- Rajz pályázatok - Kedvenc állatom - Kedvenc madaram - 

Kedvenc virágom stb....  

Ének-zene:  

- Dolgozni szaporán  

Játékok:  

- Alkossunk élő fát - Erdőtűz... - Ki vagyok én? - Mese a 

természetről.  

Játékok szabályának leírása megtalálható: Játszik vagy tanul? Fehér 

Anna, Sebők Éva.  

 

 

10. Ültess egy fát és vigyázz rá! 

 

Külső világ tev. megism. 

• udvarunk fáinak megismerése (megfigyelésük: lom formája, levél formája, kéreg 

mintázata, virága, termése) 

• a fa részei (gyökérzet, törzs, ágak, gally, lombozat, levelek, virágok, termések) 

• a fák változása (évszakokkal való kapcsolat) 



• fák és termésük, levelük párosítása (lsd. pendrive-on) 

• a fa mint élőhely (madarak, mókusok, rovarok, pele, stb.) 

• a fák gondozása, védelme (csapadék, kéreg védelme, madarakkal való szimbiózis, 

stb.) 

• a fák haszna (felhasználásuk, pl. könyv, újság, fűzifa, bútor, füzet, ceruza, stb. ; oxigén 

termelés, árnyék, élőhelyül szolgál) 

• erdei túra (hangok, illatok, erdő sűrűsége, aljnövényzet; viselkedési szabályok az 

erdőben) 

 

Matematikai tartalom:  

• alacsony-magas, vékony törzsű-vastag törzsű, mérések zsinórral, átöleléssel, 

összehasonlítások 

• halmazalkotások (gyümölcsfa-díszfa, lombhullatók-örökzöldek, stb.) 

 

Ábrázolás: 

• kéregnyomat 

• fa kézlenyomattal 

• fa papírhengerből, kartonból 

• levél- és termésnyomat 

• csíráztatóedény PET-palackból, díszítése 

• fa-motívumos zászlók gyűjtése, készítése 

• tutajkészítés ágakból 

• Strauss: Mesél a bécsi erdő c. zenéjére festés (hangulatok, benyomások kifejezése 

színekkel) 

 

Anyanyelvi nevelés: 

• találós kérdések, szólások, közmondások 

• Osváth E.: Zenélő fa 

• Benedek E.: Szeresd a fát! 

• Petőfi S.: Erdőben (részlet) 

 

Ének: 

• Erdő, erdő, erdő… 

• Erdő, erdő, de magas a teteje… 

• Bújj-bújj, zöld ág… (ÉNO 160) 

• Hosszú az erdő (ÉNO 250) 

• Körtéfa (ÉNO 185) 

• Kiszáradt a diófa (ÉNO 109) 

• Egyszer egy időben (ÉNO 21.) 

• Beültettem kiskertemet… 

• Én kis kertet kerteltem… 

 

Testnevelés: hossztengely körüli gurulás 

 



Játék: 

• fa és levele, termése (párosító játék, Memóriajáték) 

• fafelismerő játék (bekötött szemű gyermeket fához vezetjük, megtapogatja, tapogatás 

után levesszük a szeméről a kötést, majd megpróbálja kitalálni, melyiket tapogathatta 

meg 

• fajátékok készítése (tutaj, hajó, stb.) 

• drámajáték: a fa élete (kikel a magból, növekszik, rügyet bont, lombot növeszt, fújja a 

szél, lehull a levele) 

• rőzsegyűjtés, levélgyűjtés udvaron, erdőben 

 

Kísérlet: 

• tálba vizet teszünk, abba falevelet, ágakat  (fennmarad a víz színén) 

• csíráztatás (pl. makk) 

 

Otthoni feladat: 

• képek gyűjtése fákról 

• könyvek gyűjtése a fákról 

• fából készült dolgok gyűjtése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATIKUS TERVEK: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÖLD SZÍVES PROJEKTNAP: 

Állomás neve Feladat Környezeti nevelési cél 



 

 

1. Szelektálj okosan! Hogyan szelektálunk Pakson?  

Különböző hulladékok 

egyvelege közül válogassuk szét, 

hogy melyik hulladékgyűjtőbe 

való.  

Pakson három fele szelektálunk: 

• komposztálandó hulladék 

• üveg+fém 

A helyi lakos szülők és gyerekek 

tapasztalati úton 

megismerkedjenek a Pakson 

kialakult hulladékgyűjtési 

rendszerrel. 

2.  Bogár memória Az óvoda udvarán található 

tanösvény részét képező bogár 

memória táblán szülő-gyermek 

memória játék játszása. 

A táblán található élőlények 

neveinek és külső jegyeinek 

rögzítése. 

Memóriakészség fejlesztése. 

3.  Építs komposztládát! Erre alkalmas lécekből egy 

komplett komposztláda 

megépítése. 

Szülő-gyermek közti 

kooperációs képesség, 

csapatmunka fejlesztése. 

Logikus gondolkodás alakítása. 

4. Kertünk madarai Az óvodai tanösvényt díszítő 

kertünk madarai fotók 

tanulmányozása a feladat, majd a 

kinyomtatott képek közül szét 

kell válogatni melyik madár 

található meg az óvoda fáin és 

melyik nem. 

A minket körülvevő madár fauna 

megismerése. 

Memória, emlékezet fejlesztése. 

5. Ugorj egy nagyot! Szintén az óvodai tanösvény 

része a távolugró akadály. Az 

ugrás nagysága alapján 

beazonosíthatják, hogy melyik 

állat ugráshosszával egyezik 

meg az övék. 

Mozgáskoordináció fejlesztése. 

A táblán szereplő állatok 

tulajdonságainak megismerése. 

6. Vakvezető A fák között kifeszített kötél 

pályán bekötött szemmel kell 

végighaladni, úgy, hogy a 

kezükkel követik a kötél vonalát. 

Bizalom/önbizalom fejlesztése. 

Empátia érzék fejlesztése. 

Érzékszervi finomodás a 

tevékenység által. 

7. Óriás kirakó Óriás puzzle kirakása, melynek 

végén egy természeti képet 

kapunk. 

Rész-egész viszonyának 

fejlesztése. 


