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Felfedeztük a kincses zsák tartalmát és  

megismerkedtünk a levegővel 

A szünet utáni első napon apránként 

érkeztek meg a gyermekek a 

csoportszobába. A hosszú pihenés után 

egy beszélgető körrel kezdtük a hetet, 

ahol lehetőség adódott a gyermekek 

számára a pihenő ideje alatt szerzett 

élmények elmesélésére, azok 

felelevenítésére. 

Miután minden gyermek megosztotta 

élményeit, felfedeztük azt a bizonyos 

varázs zsákot. A gyermekek 

izgatottan bontották ki a zsákot, majd 

mindenki választott is egy kincset 

magának. A kincsek között 

találhattunk: lufit, strandlabdát, 

műanyag palackot, befőttes üveget, 

stb. Minden résztvevő gyermek 

megnevezte a saját tárgyát, 

bemutatta azt. Összehasonlítottuk a 

különböző eszközöket, kerestünk 

különbségeket és hasonlóságot 

egyaránt, majd halmazokat alkottunk 

belőlük. Ezt követően egy rejtvényt 

kellett megoldaniuk, hogy vajon ki és 

miért pont ezeket az eszközöket 

rejtette be a zsákba. Ennek megfejtését 

egy találós kérdés segítette, ami a 

következő volt: 

Nincsen szaga, nincsen színe, 

Ő az élet, még sincs íze. 

Nem láthatod, mégis nézed, 

De ha elfogy, mindjárt véged! 

(levegő) 

 

A rejtvény megfejtése után részletesen 

megismerkedtünk magával a 

levegővel is. A gyermekek előzetes 

ismeretei alapján megbeszéltük a 

levegő tulajdonságait és ellenőriztük 

is azokat: mélyet szippantottunk a 

levegőből, próbáltuk megízlelni, 

szemünkkel kerestük a levegőt. Majd 

alaposabb ismereteket szereztünk az 

által, hogy megvitattuk hol és miért 

lehet jobb a levegő valamint, hogy 

miért is van szükség levegőre, 

mikhez használjuk. S mivel már ilyen 

jól megismerkedtünk a levegővel 

játszottunk is vele egy nagyot. 

 

 

Lufi fújó verseny 
 

    Az előzetes ismeretek felelevenítése 

során a gyermekek elmondták, hogy 

bizony nekünk is szükségünk van 

levegőre, amit a tüdőnkbe szívunk be, 

ezért megnéztük, hogy kinek a 

tüdejébe fér a legtöbb levegő. 

     Ezt egy lufi fújó verseny 

segítségével döntöttük el. Minden 

gyermek kiválasztotta a saját jelével 

ellátott lufiját és azon próbálhatta ki 

fújó képességét. A verseny előtt 

gyakorolhattak a gyermekek, így az is 

elsajátíthatta a lufi fújás technikáját, 

akinek ez kezdetben nehézséget 

okozott. Ez után következett a 

verseny. Ennek szabálya az volt, hogy 

csupán egy fújással lehetett felfújni a 

lufit. Összemértük a felfújt lufikat, 

vajon kié lett a legnagyobb és a 

legkisebb. Ezt több fordulóban 

megismételtük. 

   A következő versenyszám a lufi 

eregetése volt, ahol a lufit minél 

nagyobbra kellett felfújniuk, majd a 

start vonaltól elengedniük. Ennél a 

versenyszámnál megfigyeltük a lufi 

hangját is, ami nagyon tetszett a 

gyermekeknek, szívesen kísérleteztek 

vele. 

A gyermekek ötlete alapján 

kipróbáltuk a galériáról való 

versenyzést is.  
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Papírrepülőt hajtottunk! 
 

   A lufik után repülőket 

hajtogattunk. Kipróbáltunk 

különböző hajtási technikákat és 

méreteket is. A gyermekek saját 

elképzeléseiket valósíthatták meg a 

hajtogatás valamint a színezés által. 

Az apró repülő mellett készültek 

valódi, óriásrepülők, melyeket nagy 

örömmel reptettek. Természetesen 

a repülőinket is 

megversenyeztettük. Először 

távolságokat mértünk, hogy vajon 

kié repült messzebbre, majd 

nehezítésképp célba dobhattak a 

gyerekek. A pontok követését 

eredményjelző tábla segítette, amit 

a bíró vezetett. 
 

 

 
 

Levegővel festettünk! 
 

 

   Kedd délután a levegő újabb 

tulajdonságával ismerkedtünk meg, 

amit alkotásra használtunk fel. A 

gyermekek elsajátították a 

festékfújás technikáját. Ennek 

lényege, hogy különböző színű 

festékcseppeket csöppentettek a 

papírra, amiket szívószál segítségével 

fújtak szét a lapon.  

 

 
Minél több és minél színesebb pöttyöt 

csöppentettek a lapra annál színesebb 

képet készítettek. Az alkotás során 

őszi színeket (piros, citromsárga, 

narancssárga és zöld) használhattak. 

A festékfújás előtt megbeszéltük, hogy 

hová is vesszük a levegőt és hogyan 

tudunk nagy levegőt venni. Ezt ki is 

próbáltuk ülve és állva egyaránt. Az 

elkészített műveket radiátoron 
szárítottuk meg, majd kiállítást 

készítettünk belőlük.  

 



4 
 

Fúvós futam 
 

   A szerdai napon meglátogatott 

minket a Szélkirály, aki sok- sok új 

játékkal lepte meg a gyermekeket. 

Először egy meglepetés zsákot 

fedezhettünk fel, ami rengeteg kincset 

rejtett.  

   A gyermekek először megnevezték a 

tárgyakat, majd az általuk kitalált 

szempontok alapján csoportosítottuk 

őket. Kipróbálhatták, hogy ezeket a 

tárgyakat hogyan tudják fújni, 

eltudják-e mozdítani őket anélkül, 

hogy hozzáérnének. Ezt egy verseny 

formájában figyeltük meg, ahol a 

gyermekek feladata az volt, hogy a 

start vonaltól 1 levegővel kellett a 

különböző tárgyakat a lehető 

legmesszebbre fújniuk.  

 

 
 

   Néhány tárgy, mint a toll, pici levél 

és a papír messzire szállt, de néhány a 

legnagyobb fújás hatására sem 

mozdult meg, ezért 2 halmazra 

osztottuk a tárgyakat: nehéz és 

könnyű. Megversenyeztettük mindkét 

halmaz elemeit és így megtaláltuk a 

legkönnyebb és a legnehezebb 

tárgyakat. 

 

 
 

Elvesztünk a labirintusban 
 

    A Szélkirály meglepetései sorra 

érkeztek a csoportszobába. A 

következő egy óriási labirintus volt, 

ahol igazán nehéz volt megtalálni a 

kiutat, de szerencsére végül mindenki 

sikerrel járt.  

   A gyermekek feladata az volt, hogy 

a labirintus bejáratától eljuttassák a 

labdát egészen a kijáratig. 
Természetesen most sem érhettek 

hozzá a labdához, hanem a levegő 

segítségével kellett irányítaniuk a kis 

golyót. Megpróbálhatták szívószállal 

valamint szívószál nélkül is irányítani 

a labdát, de hamar rájöttek, hogy 

szívószállal pontosabban és 

könnyebben tuják irányítani azt. Itt 

megbeszéltük, hogy mi is mozgatja a 

labdát, hogyan tudjuk irányítani azt, 

valamint hogyan tudjuk messzebbre és 

közelebbre fújni. A levegőfújás 

erősségével játszottunk.  

 
 

Tovább nehezítettük a feladatot az 

által, hogy egyszerre négyen 

próbálták eljuttatni a golyójukat a 

labirintus közepére. Itt figyelniük 

kellett a saját labdájuk megfelelő 

irányítására, valamit társuk labdájára 

is. Kis idő múlva a gyermekek ebből is 

versenyt rendeztek. Az lett a győztes, 

aki legelőször fújta be a golyót a 

labirintus közepére.  
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Levegő zenészek 
 

   Hétfőn már ismerkedtünk a levegő 

hangjával, akkor a lufi segítségével 

zenéltünk. 

 

   Most a saját hangunkat használtuk 

hangszerként. Először bemelegítettük 

a tüdőnket egy kis légző gyakorlattal: 

teljesen megtöltöttük a tüdőnket 

levegővel, majd kipréseltük 

magunkból fújás segítségével. Ezt 

többször megismételtük, azért, hogy 

elsajátítsa mindenki a helyes légző 

technikát. 

   Az éneklést a „Sárga bögre, görbe 

bögre” című nyelvtörővel kezdtük, 

hiszen ezt már jól ismerték a 

gyermekek. Itt az volt a feladatuk, 

hogy egy levegővétellel, hiba nélkül 

mondják el a nyelvtörőt. Miután 

mindenki sikeresen teljesítette ezt a 

nehéz feladatot, újabb mondókákat 

kellett egy levegővel elmondaniuk. A 

feladat nehezítése képpen egyre 

hosszabb mondóka elmondása volt a 

feladat. 

 

 
 

   A mondókázás megkezdése előtt 

megbeszéltük, hogy mindenki csak 

addig mondja a mondókát, amíg egy 

levegővel el tudja mondani.  

   Először a csoport közösen mondta el 

az adott mondókát, például a „Hinta 

palinta vagy a Kipp- kopp kalapács” 

című mondókákat, majd mindenki 

egyenként került sorra. A többiek 

feladata addig az volt, hogy figyeljék, 

hogy társuk vesz e levegőt a mondóka 

mondogatása közben.  

Pihentünk egy kicsit… 
 

Éneklés után egy kis relaxációval 

folytattuk a délelőttöt. Az elsötétített 

csoportszobában a gyermekek a 

szőnyegre hanyatt feküdtek, szemüket 

becsukták. Meghallgatták az 

elveszett kislevél történetét, ahogy az 

visszatalál a családjához, közben halk 

zongoraszó és az eső hangjának 

kombinációját hallhatták. Majd 

maguk is találhattak ki történeteket, 

amit a zene hallgatása alatt 

elmondhattak a többieknek, miközben 

a kendő lengetésével szellőt imitáltak. 
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Hegyezd a füled… 
 

    A Szélkirály természetesen a 

zenetarisznyát sem hagyta meglepetés 

nélkül. Azt is megtöltötte a saját kis 

kincseivel, mint például a pánsíp vagy 

a furulya. 

    A hangszerek felismerése után játék 

következett, ami egy hangfelismerő 

játék volt, ahol a különböző 

hangszerek hangjait kellett 

felismerniük a gyermekeknek. A 

hangokhoz képek társultak, mégpedig 

a felismerendő hangszerek képei. 

Ezeket előzetesen megnézték a 

gyermekek, megnevezték azokat és 

megszólaltatási módjuk alapján 

csoportokba rendezték. (fúvós, ütős, 

pengetős) 

   Meghallgattuk a hangszerek 

hangjait, majd a hanghoz 

hozzárendeltük a hangszerek képeit 

is. Ezzel jobban megismerve a 

hangszereket és azok hangjait.  

 

 

 
 

 

 
 

 

Kis tudósok 
 

   A hét végén tudósokká változtunk és 

megalkottuk a saját óvodai 

laboratóriumunkat. A gyermekek 

segítségével átrendeztük a 

csoportszobát, összetoltuk az 

asztalokat, úgy, hogy mindenki 

elférjen. 

   A kísérletezést a kísérletek 

„receptjének” megfigyelésével 

kezdtük, ahol a gyermekek 

megnevezték a hozzávalókat és azok 

szükséges mennyiségét.  

   A 3 kísérlethez szükséges eszközök 

egyetlen tálcára voltak halmozva, a 

gyermekek feladata az volt hogy 1-1 

tálcára kiválogassák az adott 

kísérletekhez szükséges 

alapanyagokat, ügyelve a 

mennyiségekre. A tálcán voltak 

elrejtve kakukktojások is, melyek a 

„receptben” nem voltak felrajzolva, 

ezek megnevezése és felhasználási 

módjának kitalálása volt a következő 

feladat. Miután minden eszköz a 

megfelelő tálcára került, megkezdtük a 

kísérletezést. Minden kísérletben más 

gyermekek segédkeztek, így minden 

tudós munkát kapott. 

   Az első kísérletünk a hőkígyó volt, 

ahol a hurkapálca hegyére állított 

papírkígyó volt a fő eszköz. 1-1 

gyermek szúrhatta bele a hurkapálcát a 

gyurmába, tehette fel a kígyókat a 

pálcák tetejére. Majd mécsest 

helyeztünk a lógó kígyók alá. 

Megfigyeltük, ahogy a kígyó lassan 

forogni kezdett, majd 2 mécsessel 

egyre gyorsabban forgott. Itt a 

gyermekek megfejtették, mitől forog 

az a bizonyos papírkígyó. Rájöttek, 

hogy a meleg levegő felfelé száll, s ez 

pörgeti a kígyót, valamint ha több 

mécsest tesznek a kígyó alá az annál 

melegebb levegőt csinál ezért a kígyó 

gyorsabban fog pörögni.  
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    A következő kísérletünk a tűzoltás 

volt, ahol a gyermekek feladata a 

befőttesüveg ráhelyezése volt az égő 

mécsesekre. A kísérlet lényege, hogy 

az égő mécsesekre helyezett 

befőttesüveg hatására a gyertya 

lassan elalszik. Ennél a kísérletnél 

megbeszéltük, hogy miért alszik el a 

gyertya, ha rátesszük az üveget, és ha 

nem tesszük rá miért ég olyan sokáig. 

Valamint megfigyelhették, hogy mi a 

különbség, ha nagy vagy kis befőttes 

üveget teszünk a mécsesre. 

Észrevették, hogy a kis befőttesüveg 

alatt hamarabb alszik el a gyertya, 

mint a nagy alatt, azért mert nem jut 

levegő a tűzhöz, vagyis elfogy az 

oxigén az üvegből, ami a tűz további 

égéséhez kellene. Sőt a kísérlet végén 

észrevették azt is, hogy az üveg 

belsejében képződött valami, miután a 

gyertya elaludt. Megvitattuk, hogy 

vajon mi is lehetett az. Erre több 

elképzelés is született: gőz, pára, de 

végül sikeresen rájöttek arra, hogy az 

az anyag bizony a füst volt.  
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   A kis tudósok utolsó kísérlete az 

önfelfújó lufi volt. Ezt az ecet 

megszaglásával kezdtük, hogy 

biztosak legyünk benne, hogy tényleg 

azt öntünk bele. Ennél 1-1 gyermek 

töltötte meg az üvegeket ecettel és 

szórta bele a szódabikarbónát a 

lufikba. Másik 2 gyermek szórta bele a 

lufiból a szódabikarbónát az ecetbe, 

miközben erősen fogták az üveg 

száját, nehogy a lufi lerepüljön róla. A 

kísérlet lényege, hogy az ecetbe 

szóródó szódabikarbóna együtt 

széndioxidot hoz létre, ami a lufiban 

gyűlik össze, ez által felfújja azt. 

   A 2 eltérő nagyságú műanyag 

palackba, eltérő mennyiségű ecetet 

öntöttek a gyermekek, és a lufikba is 

különböző mennyiségű (2 és 3 kanál) 

szódabikarbónát töltöttek. A 2 lufiból 

egyszerre szórták a szódabikarbónát az 

ecetbe, így megfigyelhették, hogy mi 

lett a különbség a 2 lufi között. A több 

ecetes és szódabikarbónás lufi 

nagyobb lett a kevesebbet tartalmazó 

lufinál. Nagy vigadalmat okozott az 

óriási habzás az üvegben, ami később 

a lufi belsejébe is bejutott.  

    A nagy munka után a kis tudósok 

számára pihenőt tartottunk, mely a 

már ismert relaxációs 

történetmondás volt. Így mindenki 

újult erővel folytathatta a tervezett 

játékát.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

És a hetünk végére értünk…  
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Mini 

  
 

 
 

 

Galéria
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