
Március 22. A víz világnapja
A  világnapot  1992-ben,  a  Rio  de  Janeiróban  tartott  nemzetközi  Környezet  és  Fejlődés
konferenciát követően kezdeményezte az ENSZ közgyűlése,  és először egy évvel később,
1993-ban tartották.

(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/A_v%C3%ADz_vil%C3%A1gnapja)

Magyarországon  minden  évben  választanak  egy  szlogent,  ami  a  VÍZ  VILÁGNAPJÁHOZ
kapcsolódik.

2021-ben a Szlogen: 

A víz érték! Becsüld meg!

Kedves Gyerekek!

Beszélgessetek Szüleitekkel a víz fontosságáról, és
mutassátok meg nekünk, hogy miért értékes számotokra a víz?

Fessétek meg az ötleteiteket és az alkotásról készült fotókat
küldjétek meg Óvodáitok e-mailcímére.

Beküldési határidő: 2021. március 24.

Honlapon megjelenés dátuma: 2021. március 25.

Köszönjük a munkátokat és kellemes alkotást kívánunk 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_v%C3%ADz_vil%C3%A1gnapja


„Tavaszi játékvilág”

Kedves Szülők és Gyerekek! 

Kora tavasszal,  amikor a természet  ébredésére szeretnénk irányítani  a gyerekek figyelmét,

kialakíthatunk közösen egy tavaszi kis játékvilágot. Ehhez először is igazi földre van szükség,

amit bármilyen nagyobb méretű lapos tálcára, vagy levágott oldalú papírdobozba tehettek. Ha

van kisebb növénykéket – például sziklakertbe való pozsgások, vagy bármilyen apró gyökeres

kis  virág  –  ültessétek  be  a  földbe,  és  locsoljátok  is  meg!  Egy-két  kisebb-nagyobb  kő  is

biztosan akad otthon, ezt is elhelyezhetitek kedvetek szerint. Szükségetek lehet valamilyen kis

házikóra is, ami akár egy papírdobozból is készülhet.  A képen spatulákból összeragasztott

kunyhót  láthatsz.  Faágakból,  vagy  akár  kisebb  kavicsokból  utat  is  készíthettek.  Jó  kis

türelemjáték az útvonal végig rakosgatása például kukorica-, vagy babszemekkel. Egyszerű

kis  virágformákat  kivágva  és  botokra  ragasztva  egész  kis  kertet  ültethettek  magatoknak.

Csigát  is  költöztethettek  a  pici-világba  üres  csigaház  formájában.  Gyurmába  szúrt  kis

botokból virágzó tavaszi fákat, bokrokat is alkothattok összegyúrt krepp-papír gömböcskék

segítségével.  A játékok  között  biztosan  találtok  olyanokat,  amelyek  szívesen  beköltöznek

“hozzátok”.  Kis  háziállatokkal  is  benépesíthetitek  a  birodalmatokat,  vagy  akár  dínók  is

lakhatnak  benne.  A köveken  pedig  biztos  jót  sütkéreznek  a  gyíkocskák.  A  fiúk  kedvéért

jöhetnek  a  markolók,  vagy  más  munkagépek,  amelyekkel  lehet  gödröt  ásni,  a  földet

kimarkolni, elszállítani, lebillenteni – ezúttal ezt is kicsiben. Bármi más is eszetekbe juthat,

amivel  kibővíthetitek  a  játékot.  Szerepelhetnek  benne  pici  emberkék,  egész  családok,

elhelyezhettek több kis házikót, vagy éppen zöld lombú fákból erdőt is alkothattok. A lényeg,

hogy a gyerekek úgy alakítsák ki ezt a mini kis világot, ahogyan ők elképzelik. Itt most ők

dönthetnek, irányíthatnak.

Az elkészült alkotásokat lefotózva, mindenki a saját óvodájának email címére küldheti

be! 

Beküldési határidő: 2021. március 24.

Honlapon megjelenés dátuma: 2021. március 25.

Mindenkinek kellemes időtöltést kívánunk!


