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Beszámoló: 

A tevékenység 

célja:  

 

Ismerjék meg a tevékenységeket tapasztalati 

módszer, élmény formájában. 

Mélyüljön a család- óvoda együttműködés. 

Emelje ki az ivóvíz fontosságát. 

Nevezzék meg, hogy a nap folyamán mikor 

van szükségünk a vízre. 

Nevezzék meg az ivóvíz-megtakarítás 

lehetőségeit és alkalmazzák ezt a tudást a 

mindennapi életben. 

Megalapozni a gyerekeknél az ivóvíz 

fontosságát 

Meg kell erősíteni a gyermekeknél az ivóvíz 

fogyasztásának fontosságát. 

Az egyéni tevékenységek teljesítése során 

fejleszteni a gyermekek finom motoros 

készségeit - cseppek készítése viaszkrétával, 

egy-egy csepp darabok ragasztása szülőkkel 

együtt. 

A tevékenység feladatai:  

 

Képek és óvónő segítségével felsorolni, hogy 

hol mindenhol használjuk a vizet. 

Felsorolni, hogy hogyan, mi módon tudunk 

takarékosan bánni a vízzel és azt alkalmazni a 

mindennapjainkban.  

 Szines viaszkréta segítségével Cseppet 

létrehozni. Szülőkkel együtt négy darabból 

álló képdarabokat összeilleszteni és 

összeragasztani a cseppet. 
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Az alkotás, tevékenység közben egy pohár 

tiszta ivó vizet fogyasztani  

Szervezés: Víz az életünkben témára plakátot, 

propagácios képek, segédanyagot készíteni. 

Beszélgetés a tiszta ivóvíz fontosságáról, 

a háztartásban és az óvodában való 

mindennapi felhasználásáról, illetve 

a takarékos felhasználásának lehetőségeiről, 

fontosságáról. 

Csepp barátunk elkészítése. 

A szülők és gyermekeik számára készített 

tevékenység végrehajtása – csepp ragasztása 

négy darabból álló papírból és annak 

érdekében, hogy olthassák szomjukat, 

mindenki kapott egy pohár tiszta vizet.  

Jutalom a gyerekeknek – csepp kifestő, 

melyet haza is vihették kiszínezni a szülőkkel 

együtt. 

Eszközök: promóciós képek, hasznos információk a 

vízről és annak használatáról a mindennapi 

életben, ragasztók, ollók, cseppek szétvágva 

négy részre, vizes kancsók, poharak, A1 

méretű rajzlap, mágnes tábla, mágnesek, 

kifestő jutalom a gyerekeknek ’’Kvapka a 

Kvapko’’ 
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Előzmények: 

 

Március 22-én van a víz világnapja, és ennek alkalmával felkészültünk arra, hogy ezt a napot 

meg is ünnepeljük. Létrehoztunk kétnyelvű információs plakátot, egyet szlovákul és egyet 

magyarul, amely értékes kincsről adott fontos információkat. Nem hiányozhattak róla a képek 

se, melyek érthetővé tegyék a legkisebbek számára is. 

Beszélgettünk arról, hogy honnan van az ivóvíz, a nap folyamán hol mindenhol használjuk a 

vizet, a mi óvodánkban mivel és hogyan tudnánk hozzájárulni a víz megtakarításához, és 

azonnal ki is próbáltuk, mikor kezeinket mostuk. 

A gyerekekkel együtt előre elkészített cseppekkel díszítettük ki az előszobát és az 

osztálytermet. Majd izgatottan vártuk a szülők érkezését, hogy majd közösen befejezhessék, 

mindenki a saját kis cseppjét. 

 

 

Március 22. – víz világnapja 

 

A szülőknek lehetőségük volt arra, hogy sok, érdekes információkat tanulmányozzanak a 

vízről, illetve arról, hogy hogyan menthetnénk meg ezt az értékes folyadékot, és hogyan 

alkalmazzák a mindennapjainkban. 

Mindegyik családnak volt egy feladat, közös erővel összeilleszteni egy csepp kirakót, melyen 

volt egy kép is – a mindennap életben hogyan használjuk a vizet és ezt ráragasztani egy színes 

papírra. Annak érdekében, hogy a feladat elvégzése során ne szomjazzanak, rendelkezésre állt 

mindenki számára egy pohár tiszta ivóvíz. Ezt a lehetőséget a gyerekek is élvezték. A feladat 

sikeres elvégzése után, mindenki kapott egy cseppeket ábrázoló kifestő lapot, amit haza is 

vihettek. 
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Reflexió:  

 

A munkák fokozatosan ki lettek állítva a mágneses táblára, amely gyönyörű áttekintés 

mutatott arról, hogy a nap folyamán hol mindenhol használjuk a vizet. A projekt résztvevői a 

vízről sok hasznos és érdekes információkkal térhettek haza,  illetve új ötletekkel 

gazdagodhattak arról, hogyan is spóroljunk a vízzel, hogy fennmaradjon bolygónkon a 

 következő generáció számára is. 
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