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Búzavirág magazin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló 

Általános Iskola és Gyakorlóóvoda 
 

A kő! 
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Az én heti projekttémám a kő volt.  

A gyermekekkel az első napon megvizsgáltuk  

az általuk hozott köveket.  

 

Mindenki mesélt a saját kövéről,  

„Mennyi követ hoztál?”  

„Merre találtad?”  

„Milyen érdekességet tudsz elmondani róla?” 

 

A kövekről rengeteg sok mindent megtanultunk 

Megismerkedtünk különleges kövekkel ,  

drágakövekkel , ásványokkal.  

Megismerkedtünk a kövek tulajdonságaival is. 

 

A bemutatott köveknek egy kiállítást készítettük  

ahol mindenki megnézhette mások kövét.  

Egy szabály volt : Mindent a szemnek , semmit a kéznek 
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Magával a kővel rengeteget játszottunk 

Építettünk rengeteg barlangot, várat, bányát 

Sőt még memóriáztunk is vele 
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Megépítettük saját kő múzeumunkat is  

ahol mindenki megvizsgálhatta a saját 

kövét 

természetesen nagyító segítségével. 

 

 

 

 

 

Megvizsgáltuk a kövek felszínét, 

jellegzetességeiket, a különleges 

köveket a könyvek alapján 

megpróbáltuk meghatározni őket , 

ezzel is bővítve ismereteinket. 
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Az ezt követő napon megismerkedtünk a  

kövek zenei oldalával. 

A kövek segítségével adtuk elő kedvenc énekeinket 

 

 

A kövekkel még egy fantáziajátékot is eljátszottunk 

Körben ültünk le és egy követ kellet átváltoztatni majd  

úgy tovább adni a mellette ülőnek.  

Rengeteg érdekes tárggyá változott át a kő 

 

Volt pattogós labda , kiscsirke, hímes tojás, és forró kő , béka is. Ezért nagyon 

óvatosan kellet megfogni , máskor viszont gyorsan át kellet adni , valamikor 

viszont erősen kellet fogni  

a követ mert könnyen elugrott volna 

 

Nagyon élveztük ezt a játékot. 
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Másnap  egy nagyon érdekes kísérletet végeztünk el. 

 

Arkhimédész kísérletét 

„Minden  vízbe  mártott  test,  a  súlyából  annyit  

veszt,  amennyi  az  

általa kiszorított víz súlya”.  

A víz segítségével mértük meg a kövek súlyát, 

úgy, hogy a nehezebb köveknél magasabb lett a 

vízszint 

Közösen válogattuk ki azokat a köveket amiket 

meg akartunk vizsgálni. 

Méret szerint csoportokba rendeztük őket , és ezek 

alapján fonalak segítségével állítottuk őket 

sorrendbe. 

A végén pedig összehasonlítva tudtuk megvizsgálni 

a kövek súlyát. 
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A kő projekt lezárásaként  

kőképeket festettünk. 

 

 

 

Közösen kiválogattuk azokat a 

köveket amik jók lesznek a 

kőkép festésére. 

Először mindenkinek csak 

fejben kellet elképzelni a 

kőképét. 

 

 

Rengeteg jó képet festettünk. 

Hajó , csiga , kacsa és még sok más 

kőfestés született. 


