
 
TC1143 A víz körforgása 

 
A környezettel kapcsolatos ismeretek, a helyes hozzáállás átadása gyermekeinknek létfontosságú. 
Bonyolult folyamatokról készült egyszerű képi üzenetek már nagyon kicsi gyermekeket is 
elvezethetnek a környezet kihívásaira adott jó válaszokhoz, helyes döntésekhez a mindennapi életben, 
s ezzel a „zöld hozzáállás” második természetükké válhat. 
 
Gondolkodásra serkentő, interaktív játék, ami a víz körforgásával kapcsolatos ismereteket nyújt a 
gyermekeknek: honnan jön a víz, milyen szerepet játszik életünk különböző területein. Lépésről 
lépésre felfedezik, mennyi vízre van szükségük a túléléshez az embereknek, állatoknak, 
növényeknek, az iparnak. A játék segítségével a víz bonyolult körforgásáról is tanulhatnak és arról, 
hogy hogyan újítja meg bolygónk a víz9készletét. 
 
Ajánlott életkor: 5-8 éves kor között 
Játékosok száma: 2-4 gyermek 
A készlet tartalma: négy darabból összerakható játéktábla, 24 kirakódarab, 4 bábu, 1 dobókocka, 1 
négy nyelvű útmutató füzet pedagógusoknak. 
A játék célja: Tanulhat a gyermek a víz körforgásáról és arról, hogy honnan jön a víz és miért van rá 
szükségünk. Tanulhat érdekességeket a vízzel kapcsolatosan és arról, hogy mennyi vizet használunk, 
és hogyan tudjuk megőrizni a vizet. 
 
A játék menete 
 A játék elején állítsuk össze a játéktáblát a négy darabból. A kirakóelemeket a víz 

felhasználásával, kapcsolatos adatokkal lefelé, az asztalra tesszük. Minden játékos választ egy 
bábut. 

 A START mezőről indul izgalmas utazásunk a víz körforgásában. Mindenki dob a 
dobókockával, és aki a legtöbbet dobta, az kezdi a játékot. 

 A játékosok sorban dobnak, és bábujukkal annyit lépnek előre, amennyit a dobókocka mutat.  
 Ha olyan mezőre érnek, amin egy vízcsepp van, felvesznek az asztalról egy kirakóelemet. 

Mindegyik darab másik oldalán valamilyen érdekes adatot találunk a vízhasználattal 
kapcsolatosan. Értelmezzük a képet, majd a kirakódarabot a gyermek maga elé helyezi a kék 
oldalával felfelé, amin a nyíl van. 

 A játéktáblán minden harmadik mezőhöz más-más kép tartozik, némelyik pozitív (zöld), mások 
negatív (piros) tényeket ábrázolnak a vízről. Ha a piros korongon áll meg a bábu, visszafelé lép 
egyet, ha a zöld korongon, előrelép egyet. Megbeszélik, miért pozitív vagy negatív, amit a képen 
látnak. 

 Minden alkalommal, amikor vízcseppre érkezik a bábu, a játékos felvesz egy neki megfelelő 
kirakódarabot. Aki először rakja össze a kilenc darabból álló vízkörforgás képet, az nyeri a 
játékot. Ezzel véget ér az utazása a víz körforgása mentén, reméljük, nem felejti el az életben is 
alkalmazni, amit útja során megtanult. 

 
A víz körforgásának története 
Bolygónk gyönyörű. Felszíne sokfelé szárazföld, de többségében mégis víz borítja. Mindennek, ami 
bolygónkon él, szüksége van vízre, hogy élni tudjon. Bolygónk népessége egyre nő, ezért egyre 
nagyobb szükség van legértékesebb nyersanyagunk, a víz oltalmára.  
De honnan van az ivóvíz? Hogy jön létre, hogyan hasznosítja újra a természet, hogy újra meg újra 
fogyasztható legyen? 

A tengerek és óceánok felszínéről a párás meleg levegő felszáll. Ahogy egyre magasabbra kerül, 
lehűl, s egy adott ponton apró vízcseppekként kicsapódik. Ezeket az apró vízcseppeket mi lentről 
felhőnek látjuk. A felhők aztán esőként vagy hóként lehullnak a földre. A földre hulló eső jó része 
vízfolyásként belecsorog a patakokba, folyókba, tengerekbe. Egy részük beszivárog a földbe, át a 
talajon, a mélyebb rétegek felé, és feltölti a kőzetek közti természetes víztározókat.  
Az ember nagyon sok vizet használ, s erősen szennyezi a környezetét. Ha a víz elszennyeződik, meg 
kell tisztítanunk, hogy használni lehessen. Ez egy bonyolult folyamat, és nagyon sok energia kell 
hozzá. 
Mialatt játszol, figyeld meg, hogyan dolgozik a természet azon, hogy elegendő vize legyen minden 
élőlénynek. Nézd meg, mihez mennyi vizet használunk, s még azt is leolvashatod a zászlós képekről, 
hogy melyik országban naponta mennyi víz jut egy átlagos háztartásra. 
Együtt osztozunk a Föld vízkészletén, tanuljuk meg, hogyan használhatjuk okosan – és közben még 
szórakozunk is a játék közben!  
 
Az alábbi táblázatban a játéktáblán lévő kerek képeket értelmezzük az idegen nyelvű útmutatóban 
lévő táblázat képeinek sorrendjében. 
 

Negatív tények Pozitív tények 
Ha mosogatógépedet nem 
használod hatékonyan, félig 
megtöltve bekapcsolod, 
rengeteg vizet és energiát 
pazarolsz. 

A tűzoltóknak vízre van 
szükségük a tüzek oltásához, 
az emberek és épületek 
megvédéséhez. 

A szántóföldi növények vizet 
használnak a növekedéshez. 

Ha nem iszunk elég vizet, 
dehidratálódik a szervezetünk, 
s nem tud elég izzadságot 
termelni, hogy lehűtse a 
testünket. 

A rizstermesztéshez nagyon 
sok esőre van szükség. A 
rizsnek komoly tápértéke van, 
a világ lakosságának 50%-a 
táplálkozásához 80%-ban rizst 
használ.  

Vizet több forrásból 
szerezhetünk, például kutakból. 

A gyárak könnyen 
szennyezhetik a vizet. 

Agyunknak vízre van szüksége 
a gondolkodáshoz, ezért igyál 
elég vizet naponta! 

Az iparban vízre van szükség a 
hulladék újrahasznosításához, 
például hogy műanyag 
palackokból műszálas 
textiltermékek készüljenek. 

A földet tápláló víz nélkül 
bolygónk olyan lenne, mint 
egy sivatag, növények, állatok 
nélkül. 

Tartsd távol a kórokozókat: 
mosd meg gyakran a kezedet, 
de mindig zárd el jól a csapot. 

Takarékoskodhatunk a vízzel, 
ha esővízgyűjtő tartályokat 
állítunk a csatorna alá. 

A régimódi wc-k sok vizet 
használtak az öblítéshez 

A gépeknek is szükségük van 
vízre a működéshez. 

Az emberi test 70%-a víz – 
szükségünk van a vízre, hogy 
életben maradjunk és 
egészségesek legyünk. 

A törött vagy lyukas csövekből 
rengeteg víz folyik el. 
 
Jó szórakozást! 
A játékot importálja és forgalmazza:  Katica Játék Kft. 

1077 Budapest, Király u. 101. 
(Lövölde térnél) 
Tel/fax: 06 1 46 22 388/387 
Web: www.katica.hu 
E-mail: katica@katica.hu 


