
HAPPY- hét 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelemezés-ügyi Intézet évente megrendezésre 

kerülő országos óvodai-iskolai programja, melyben évente több ezer gyerek vesz részt,  arra 

hívja fel a fiatalok figyelmét, hogy egészségük megőrzése érdekében, cukros üdítő helyett 

vízzel oltsák a szomjukat. 

A HAPPY-hetet rendszerint a víz világnapjához kapcsolódva, március-áprilisban 

szervezik meg a nevelési-oktatási intézmények. A programban részt vevő gyerekek játékos 

oktatás, projektfeladatok, kirándulások stb. keretében ismerkedhetnek a helyes 

folyadékfogyasztási szokásokkal.  

Az elmúlt évben óvodánk egy csoportja benevezett ebbe a programba. Honlapunkon láthattuk 

az eredményt. Ebben a nevelési évben is szerettünk volna csatlakozni, immáron több 

csoporttal. Sajnos a körülmények közbeszóltak. De ez nem tántorít el bennünket. Szeretnénk 

felkérni a családokat, hogy tolmácsolják a gyermekek felé a kérésünket. Rajzoljanak, 

fessenek, ragasszanak, tehát készítsenek alkotást a víz fontosságáról. A téma címe legyen 

Családom és a víz. Megkérjük a szülőket, hogy készítsenek fényképet a honlapon megadott 

email címre küldjék el. Ezeket a képeket szeretnénk feltenni óvodánk honlapjára. Ehhez 

segítségül ajánlanánk foglalkozásokat, ötleteket, linkeket az otthoni időtöltéshez. 

És természetesen alaposan mossunk kezet!  

 

Forrás: https://ogyei.gov.hu/happy 
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HAJÓKÁZÁS ÚSZIK VAGY ELSÜLLYED? 

Szükséges eszközök:  - egy tál víz, - gyurma  

Játék: A gyerekekkel közösen, gyurmából készítsünk különböző méretű golyókat, majd 

tegyük őket a vízzel teli tálba. Úsznak vagy elsüllyednek? Most formáljunk egyszerű 

hajókat a gyurmából és tegyük ezeket is a vízzel teli tálba. Úsznak vagy elsüllyednek? 

Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy ugyanaz a darab gyurma képes úszni vagy 

elsüllyedni, attól függően, hogy milyen az alakja. Amikor valamit beleteszünk a vízbe, 

megemelkedik a víz szintje. Ha a gyurmahajónak kisebb a súlya, mint a víznek, amit 

kiszorít, akkor a hajó úszni fog. Ha golyót gyúrsz a gyurmából, az nem szorít ki elegendő 

vizet ahhoz, hogy a felszínen maradhasson, ezért elsüllyed.  

                   

Most hámozzuk meg a gyümölcsöt és ismételjük meg a kísérletet. Vajon mi történik? 

Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy miért a meghámozott citrom/narancs süllyed el. A 

citrom héja olyan, mint egy mentőmellény, amely ezernyi apró légbuborékkal van tele, ezek 

teszik képessé arra, hogy lebegjen a vízen.  

       

 

Forrás: https://merokanal.hu/letoltheto-segedanyagok/ 
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VÍZFESTÉS MILYEN SZÍNŰ VAGY? 

Szükséges eszközök:  néhány pohár víz  filctollak  kávé-filterpapírok  

Játék: A játék segítségével megmutathatjuk a gyerekeknek, hogy miből áll egy szín. 

Vágjunk köröket a filterpapírból, kicsit nagyobb méretűt, mint amekkora a pohár 

szája. Filctollal rajzoljunk a filterpapír közepére egy színes pöttyöt és készítsünk két 

bevágást a pöttyig. Az így keletkező csíkot hajtsuk le. Tegyük a papírkorongot a pohár 

tetejére úgy, hogy a behajtott csík vége beleérjen a vízbe. Várjunk néhány percet és 

mutassuk meg a gyerekeknek, hogy milyen min-tákat fest majd a víz a papírra. 

Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy a víz segítségével a pötty festékanyagát 

összetevőire bontottuk. A papír felületén parányi üregek, hajszálvékony csövecskék 

vannak, melyekben a különböző összetevők eltérő gyorsasággal terjednek, így 

rajzolják ki azokat a színes mintákat, amelyeket látunk.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://merokanal.hu/letoltheto-segedanyagok/ 
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VÍZIZENE 

Szükséges eszközök:  egyforma üvegek  víz  

Játék: Keressünk, néhány egyforma üveget, és töltsünk mindegyikbe eltérő 

mennyiségű vizet. Kérjük meg a gyerekeket, hogy kissé oldalról fújjanak rá az üvegek 

szájára és hallgassák meg, milyen hangot ad ki. Melyik ad magasabb hangot? Melyik 

ad mélyebb hangot? Próbálják meg sorba rendezni, hogy hangsort alkossanak az 

üvegek! Majd kérjük meg a gyerekeket, hogy finoman kocogtassák meg az üvegek 

oldalát. Melyik üveg szól a legmagasabb, és melyik a legmélyebb hangon? 

Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy a hang valamilyen rugalmas közeg mechanikai 

rezgése, amely hullámokban terjed tovább. Minél rövidebbek ezek a hullámok, annál 

magasabb lesz a létrehozott hang. Ha ráfújunk a sorba állított üvegek szájára, annak 

van a legmagasabb hangja, amelyikben a legtöbb víz van, így a legkevesebb levegő 

van. Ha viszont ütögetjük az üveget, ennek pont az ellenkezője történik. Azok az 

üvegek adják a magasabb hangot, amelyekben kevesebb a víz és több a levegő.  

 

 

      

 Forrás:  https://merokanal.hu/letoltheto-segedanyagok/  
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