
Alsósoknak 

Víz világnapja 03.22  

Vízzel kapcsolatos mesék –videó 

A víz tündére 

https://www.youtube.com/watch?v=l8Sl95MjHTU 

 

Zelk Zoltán „vizes meséi 

http://mokazo.blogspot.com/2016/06/vizzel-kapcsolatos-mesek.html  

 

Találós kérdések - Víz világnapja alkalmából  
 

Magasabb a toronynál, 

vékonyabb a nádszálnál. 

Sírva dudorászik, 

ezüstösen poroszkál. 

 

……………………………………… 

 

 Felül kopog,  alul csobog. 

  

………………………………………. 

 

Felhőből jön, földre ér, 

onnan hamar visszatér. 

 

 ……………………………………….. 

 

Erős, tán a legerősebb, 

az életnél is idősebb, 

s a föld színén, a föld alatt 

meg sem állna, mindig halad. 

Néha mintha szárnya volna, 

https://www.youtube.com/watch?v=l8Sl95MjHTU
http://mokazo.blogspot.com/2016/06/vizzel-kapcsolatos-mesek.html


felszáll messze a magasba, 

a ha elunta égi útját, 

könnyei a földet mossák. 

 

………………………………. 

 

Felhő könnye hull a földre, 

futó csermely lesz belőle. 

 ………………………………. 

 

Ha sok van, veszély, 

Ha kevés van, baj. 

Ha nincs belőle, 

elpusztulsz. 

 

……………………………. 

 

Reggel hidegen felfrissít, 

este melegen tisztít. 

Nyáron felüdít. 

 

……………………………… 

 

Egyszer locsog, 

máskor csobog, 

te vödörben hordod. 

 ……………………………… 

 

 

Nagy hidegben jég leszek, 

nagy melegben pára. 

Szárazságban rálocsolnak 

fűre meg a fára. 

 

………………………………. 



 

 Hajót hordok hátamon, 

 megtorpanok gátakon, 

 gépet hajtok, kereket, 

 húgaim a fellegek. 

  

……………………………. 

 

 Fenn is van, lenn is van, 

 kinn is van, benn is van, 

 néma is, zenél is, 

 lágy is és kemény is, 

 fehér is, szürke is, 

 lomha is, fürge is. 

 

……………………………. 

 

 Szalad lába nélkül, 

 mindent elnyel torok nélkül, 

 ágya van, de nem alszik. 

 ……………………………….. 

 

Ágadzik, bogadzik, 

mégse leveledzik. 

 …………………………… 

 

Megyen, megyen, 

meg sem áll, 

hanyatt fekszik, fel sem áll. 

…………………………… 

  

 Ide s oda kanyarog, 

 Nyárban sokszor sanyarog. 

 Mikor aztán van mit inni, 



 Veszedelmes szokott lenni. 

 Víz a lelke, jég a háta, 

 Aki ügyes, kitalálja.   

………………………………… 

 

 

Hanyatt fekszik, 

úgy szalad, 

Erdőn, völgyön áthalad. 

 

………………… 

 
 

Sok-sok vízcsepp hull le fentről, 

fű, fa, virág megnő ettől. 

………………………………………….      

 

Felhő könnye hull a földre, 

Futó csermely lesz belőle. 

................................................... 

 

Ha sok van, veszély, 

Ha kevés van, baj. 

Ha nincs belőle, 

elpusztulsz. 

……………………………. 

 

 

Nagy hidegben jég leszek, 

nagy melegben pára. 

Szárazságban rálocsolnak 

fűre meg a fára. 

………………………………. 

 

 

Éjjel, nappal ágyát ássa, 

messze hangzik csobogása. 

Fecseg, locsog, nem nyugszik, 

éjszaka sem aluszik.      

…………………………………………. 



 

Szárnya nincs, és mégis repül 

a föld felett körös-körül . 

A hátával Napot takar, 

vizet önt le, hogyha akar.      

 

………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Melyik szó a kakukktojás? - vizek a Földön 

 

  Indokold a választásodat! 

 
 

1.       óceán                  folyam                tenger 

 

2.       árvíz                    áradás                 áramlás 

 

3.       vízszint                vízállás               vízió 

 

4.       aszály                  apály                   szárazság 

 

5.       zivatar                  zápor                 égiháború 

 

6.       apály                   dagály                  hullámzás 

 

7.       forrás                  eredet                  eredmény 

 

 


