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Jelen modul beltéren és kültéren is végezhető tevékenység. Segíti a gyermekeket abban, hogy
megértsék a tiszta víz fontosságát az élethez, valamint a vízzel való takarékoskodás fontosságát,
ﬁgyelemmel lenni a víz mindennapi életben való felhasználására. A tevékenység egy versengő
játék, de csak annak bizonyítására, hogy a nyertesek azok, akik elismerik a tiszta víz fontosságát
és az emberek számára való hozzáférérhetőségét, valamint a víz megtakarításának fontosságát.

Ehhez a tevékenységhez két bóját vagy más tárgyat kell használni, amit megjelölésre lehet használni, szükség lesz még kettő nem üvegpohárra, amit csordulásig töltünk vízzel, két
mérőedényre, rajta mérőjelekkel (ml vagy más) és nyolc A4-es lapra, amelyen tiszta vízzel kapcsolatos állítások olvashatóak.
Használhatod a következő mondatokat:
- A tiszta víz megakadályozza a betegségeket
- A tiszta víz javítja az egészséges élelmiszer-termelést
- Naponta tiszta ivóvízre van szükségünk
- A tiszta víz segít a test megfelelő működését
- A tiszta víz segíti az agyat
- A tiszta víz értékes (kék színű, vastag, nagy betűtípusokkal nyomtatva)
- A tiszta víz maga az élet (kék színű, vastag, nagy betűtípusokkal nyomtatva)
- Mindenkinek joga van a tiszta vízhez való hozzáférésre (kék színű, félkövér, nagyobb betűtípusokkal nyomtatva)

Oszd a tanulókat két csoportra, mindkettőben 4-4 emberrel. A bójákat 5-6 méterre helyezd el
a kiindulóponttól, amelyet a földön rajzolsz vagy jelölsz meg. Hajtsa össze és zárjad le az A4es lapokat úgy, hogy a ne lehessen elolvasni őket, majd mindkét bója mögé tegyél le 4-4-et.
Magyarázd el a tanulóknak, hogy startvonalhoz kell állniuk, egyik kezükben egy pohár vízzel.
Rajtjelre indulnak, a cél, hogy minél előbb elérjenek a bójához, felvegyenek egy összehajtogatott
lapot és visszaérjenek a starthoz - mindezt úgy, hogy igyekezzenek nem kilötyögtetni a vizet. A
poharat nem szabad a tenyerükkel letakarni! Amint a csoport egyik tagja visszaér, a másik már
indulhat is. Az győz, aki előbb ér vissza a négy lappal ÉS a legkevesebb vizet lötyögtette ki a
poharakból.
Miután a játék véget ért, öntsétek a maradék vizeket a mérőedénybe és mérjétek meg
csapatonként. Ha ugyanaz a csoport, aki először ért vissza, egyúttal kevesebb vizet is veszített,
nevezd ki őket a tiszta víz királynőinek és királyainak, a másik csoportot pedig a tiszta víz ladyjeinek és lovagjainak. Ha az egyik csoport először ért be, a másik pedig kevesebb vizet öntött ki,
mindenki a “tiszta víz őrzőjévé” válik.
Dícsérd meg a gyerekeket és mondd el nekik, hogy ebben a játékban mindenki nyertes , mert
most felolvassátok a papíron található üzeneteket (ha még gondjuk van a hangos olvasással,
természetesen te is felolvashatod őket). Magyarázd el nekik, hogy ahhoz, hogy a tiszta víz
áldásait megtartsuk, mindannyiunknak óvnunk kell a vizet a mindennapjaink során azzal, hogy
nem pazaroljuk el, hiszen a tiszta víz számunkra természetes és adottnak tűnik, de ez sajnos
nem igaz minden emberre nézve. Ez utóbbi állításra vonatkozó gesztusként töltsünk minden
pohárba egyenlő mennyiségű vizet a mérőkancsókból.

