


A heti projekttémám a levegő, azon belül a szél volt. A gyermekekkel 

együtt egy beszélgető kör alkalmával megbeszéltük, hogy milyen szelet 

jelző eszközök vannak. Ezt követően közösen kihelyeztük az általam 

készített szélzsákot, amin a szél irányát és erősségét figyelhettük meg 

a hét során. Valamint elkezdtük az időjárás naptáron jelezni az időt is. 

A hét elején érkezett hozzánk két troll, akiknek egy szép várat is 

építettek. Majd később a várhoz épült egy szélerőmű, ahova a trollok 

elmehettek szétnézni is. 
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A csoportszobában kihelyezett  

hagyományos szélcsengő mellé 

különböző dolgkból készült 

szélcsengők kerültek. Ezeket 

összehasonlítottuk és megfigyeltük 

a hangjaikat. Majd ezután 

elkészítettük a saját kagylóból és 

gyöngyökből készült szélcsengőnket. 

A gyöngyök pici méretétől eltekintve 

mindenki 

ügyesen és 

kitartóan 

fűzött, még 

a fiúk is 

részt vettek 

benne.  

 

 

 

 

 

 

 

 



A hét minden napján megfigyeltük az időjárást és a megfigyeléseink alapján elhelyeztük egy 

naptáron. Ezzel is gyakorolva a hét napjait, a napszakokat valamint a sorszámneveket. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Egy párosítós játék segítségével kiválogattuk a különböző képeket, amiket a szélhez és a tornádóhoz 

csoportosítottunk.  

Ennél a játéknál megbeszéltük azt is, 

hogy mikor lehet  a szél barát vagy 

ellenség. 



 

A héten játszottunk még: 

-Erős szél fúj azokra… 

Helycserélő játékot. Itt meg kellett 

figyeljük egymás tulajdonságait és az 

alapján megfogalmazni a mondatunkat  

pl: Erős szél fúj azokra, akiknek hosszú a 

hajuk. A hurrikán szóra mindenkinek 

helyet kellett cserélni. 

- Különböző fújós játékok: 

labirintus, labdafújás szívószállal. 

 

 

 

 

- Hangfolyosót játszottunk: 

Különböző hangot adó tárgyakat gyűjtöttünk 

össze és ezekkel játszottunk. Akinek be volt kötve 

a szeme onnan tudta, hogy a folyosónak vége van, 

amikor a szélcsengő hangját meghallotta. 

 

 



 

A levegőt kerestük, láthatóvá tettük kísérletekkel is! 

 

 

Míg a lányok sorra nem kerültek megbeszélték, hogy ők 

lesznek a papírsárkány csapat 

 

1. Léggömbrakéta: Lufi,cérna és egy szívószál 

segítségével rakétát készítettünk. 

2. Buborékolás:  2 db befőttes üvegbe vizet öntöttünk. Az egyikbe tojást a másikba földet tettünk és 

megfigyeltük,hogy mi történik. Miután beleraktuk buborékok jöttek fel. 

3. Mi van az üvegben- avagy a levegő nem semmi!: Egy tálba vizet öntöttünk. Egy üres 

befőttesüveget a belenyomtuk a vízbe. Azt vettük észre, hogy ha felemeljük kicsit az üveget,akkor 

buborék jön fel. 

 


