
 

Karczewicz Ágnes: Cinege-mesék hétről hétre 

 

(Óvodáról, óvodából Mindenkinek) 

 

Víz világnapja: Vízcseppgyűjtő játék 

 

Csoportunkban már évek óta hagyomány - és a gyerekek nagy kedvence - a víz világnapjára 

kitalált „vízcseppgyűjtő” játékunk, melybe bevonjuk az egész családot és attól függően, hogy 

milyen „feladatokat” találunk ki hozzá, az óvodáskorú gyerekeken kívül kisiskolásokkal is jó 

időtöltéssé válhat. 

 Valójában nagyon egyszerű ötleten alapul: 5-10 napon keresztül vízcseppeket lehet gyűjteni 

egy-egy előre megbeszélt „feladat” megvalósításáért, melyek megoldásában segíthetnek a 

családtagok, testvérek, szülők, nagyszülők is. 

 

Kedves Szüleink és Mindenki, aki szeret játszani! 

 

 Az elkövetkezendő napokban a víz körül fog forogni az életünk. A gyerekek között 

„vízcseppgyűjtő” játékot hirdetünk, melynek végén emléklapot és apróbb ajándékokat nyer 

mindenki. Szeretnénk, ha minél több cseppecskét tudnánk kiosztani, és ebben kérjük most 

segítségeteket. 

5 napig folyamatosan gyűjtünk mindent, ami a vízről és a vízzel kapcsolatos dolgokról 

szól. (Minden behozott tárgyért 5 vízcsepp jár!)  

 Például:  

- földgömb, térképek, atlaszok, könyvek, képek tengerekről, folyókról, hidakról, 

vízi állatokról, növényekről, járművekről, a víz körforgásáról, szennyezett 

vizekről, víz tisztaságát veszélyeztető helyzetekről, felhőkről, vízi sportokról, 

gátakról, víztározókról, vizes szakmákról, vízi malmokról stb. 

- játékok, játékeszközök (hajók, vízparti, vízben élő állatok, horgászós játékok, 

társas)  

- mesék, versek, melyekben víz szerepel (kérjük, aki tudja, kinyomtatva hozza, 

hogy összetudjunk állítani egy könyvet belőle!) 

- mindenféle kék anyag (papír, textil, különböző vastagságú fonal, különböző 

szélességű szalagok, raffia stb.) 

 Ha péntekig barkácsoltok, készítetek, rajzoltok valamilyen vízi járművet, élőlényt, 

hidat, malmot, terepasztalt, akváriumot stb., azért is jár 5-5 vízcsepp. 

 Ha kitöltve visszakülditek a „kiskönyvben” található kérdésekre a helyes 

válaszokat, azért 10 vízcsepp jár. (A könyvecskében vízzel kapcsolatos mese és vers 

részletek, képek, festmény képek vannak, melyeket fel kell ismerni (író, költő, festő 

neve, címe, állatok, növények, híres vízesés képe stb. 13+1 „feladat” és minden jó 

megfejtésért egy-egy vízcsepp jár.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük, ha velünk játszotok és szeretettel várunk 

március 22-én délután 5 órától ásványvíz, gyógyvíz 

és teakóstolással egybekötött „kiállításunkra”, ahol a 

gyerkőceink alkotásait is megcsodálhatjátok. 



 

 

A „kiskönyv”, mely tartalmazza a kérdéseket, képeket: 

 

Néhány „feladat”, melyeket a gyerekeinknek kellett „megoldani és cserébe jártak a 

vízcseppek: 

Hétfő: Mi van a képen? (Harmatcseppes pókháló és vízkristály nagyított képe) 

Kedd: Vizes „kugli” (Pet palackok ételfestékkel színezett vízzel töltve, amelyeket 

labdagurítással fel kell dönteni) 

Szerda: Nyelvtörő és találós kérdés   

Csalitban csicsergés, csattogás, csörgedező csermelycsobogás. 

Erős, tán a legerősebb, az életnél is idősebb, 

a föld színén, a föld alatt  meg sem áll, mindig halad. 

Néha mintha szárnya volna, felszáll messze a magasba, 

ha elunta égi útját, könnyei a földet mossák. 

Csütörtök: A nap képeinek felismerése (Vízinövények és állatok képei - 10 db) 

Péntek: Halak készítése dekorgumiból – horgászós játék 

A megnyert vízcseppek gyűjtéséhez mindenkinek előkészítettünk egy kisüveget jellel ellátva 

és pipettával annyi kékre festett vizet cseppenthetett az üvegébe, ahányat egy-egy nap sikerült 

összegyűjtenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az oklevél, melyet természetesen minden gyerek megkapott a pénteki „teadélutánon”: 

 

 

Víz Világnapja 201… 

 

Oklevél 

 
 

 

A vízcseppgyűjtő Cinegés játékban 

 

…………… mm vizet 

 sikerült összegyűjtened. 

 

Gratulálunk!  

 

 

Köszönjük, hogy velünk játszottatok: 

 
 

És a meglepetés, mely az oklevél mellett kék és zöld üvegkavicsokat és üveggolyókat rejtett 

magában: 

 

 
 

Szép hetet és jó játékot Mindenkinek! 


