Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

Beküldendő
A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

Záródolgozat
Projekt a gyakorlatban
1. Mini-projektterv

Osztály/csoport: 3-4-5. o. Résztvevők száma: 48 fő Időpont: 2008. június 5.
Osztály / csoport rövid bemutatása:
Mindhárom osztály vegyes képességű gyerekekből áll. Van közöttük jó képességű, jó tanulók, de diszlexiás, diszgráfiás tanulók is.
(Osztályonként 2 SNI). Sajnos sok az ingerszegény környezetből érkező gyerek. Szeretik a versenyhelyzeteket. A három különböző
korosztályú társaság a projektben együtt dolgozna. (Néhány negyedikes egykor az ötödikesek osztálytársa volt, egy harmadikos
pedig a mostani negyedikeseké.) Az ötödikben 2 új tanuló, összesen 3 osztályismétlő van, a negyedikesek között 2-3 fő az, akik
nagyon nehezen motiválhatók. A harmadikosok még lelkesek, nagyon szeretnek párban vagy csoportban dolgozni, az ötödikesek
közössége is összetartó. Az osztályok között jó a kapcsolat: sokat játszanak együtt, gyakran tartunk közös teadélutánokat,
sportversenyeket is, sok a testvér, unokatestvér kötődés, iskolán kívül sokan együtt sportolnak, táncolnak.

Fejlesztési cél:
A projekt során készülő produktumok elsősorban az önállóan szerzett információkra, ismeretekre és cselekvésre alapoznak. Ebben
kiemelt jelentőségű a szövegértés képességének fejlesztése (valamilyen szintű megléte) és a szövegalkotás képessége. Fontos a
szerzett információk felidézése, interpretálása a feladatok alkalmával. A megismert információk birtokában lehetőség van a logikai
gondolkodás útján olyan következtetések levonására, amelyek hatással lehetnek a gyerekek érzelmi és erkölcsi fejlődésére, és
befolyásolhatják közvetlen környezetüket is!
Általános célok:
1. Figyelemfelhívás „S.O.S.jelek” a víz védelmében, rávilágítani : veszélyben a Föld ivóvízkészlete, szennyezettek a természetes
vizeink, a vízpazarlás óriási méreteket ölt.
2. A környezetvédelem - kiemelten a vízvédelem - témában elsősorban az életkori sajátosságoknak megfelelő olyan célok,

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

tevékenységek „zöld törvények” megfogalmazása, amelyet az adott korosztály is végrehajthat a mindennapok során.
3. Közösségépítés, közösségfejlesztés a projekt folyamata során az összevont csapatok közös tevékenységével.
Kulcskompetenciák fejlesztése:
Szövegértés, értelmezés fejlesztés, olvasási készség fejlesztése :
ismeretterjesztő szöveg válogató gyorsolvasásával,
szöveg értelmezésével
Gondolkodási és tanulási képességek fejlesztése:
emlékezet erősítése a tanultak és memoriterek felidézésével,
önálló gondolatok megfogalmazásával,
források önálló felkutatásával és használatával (könyvek, család, internet, újságok, média),
szelektálással
Logikus gondolkodás fejlesztése
megfelelő válaszok kiválasztásával,
érveléssel
analízis-szintézis mozaikkép kirakással, csoportosításokkal
Személyiségfejlesztés:
alkalmazkodással,
sikerélmény biztosítással ,
önfegyelem, önbizalom erősítéssel,
reális énkép alakítással
Kommunikációs képességek fejlesztése:
megbeszéléssel,
szókincsfejlesztéssel,
állandó kapcsolattartással
Szociális kompetenciák fejlesztése:
alkalmazkodással,
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toleranciával,
türelemmel,
munkaelosztással,
közös döntéshozással,
együttműködéssel
Ismeretek fejlesztése:
új források elolvasásával,
kutatással
megfigyeléssel,
kísérlettel,
érdeklődő beszélgetéssel
Kreativitás - művészi képességek fejlesztése:
énekléssel,
versmondással,
rajzolással,
tablókészítéssel,
Érzelmi nevelés:
képekről, gyűjtött információkról alkotott véleménynyilvánítással
Erkölcsi nevelés:
szelektáló értékítélet a látottakról, hallottakról (katasztrófák, vízszennyezés, vízpazarlás)

Projekt téma:
Osztályfőnöki és szakórákon gyakran téma a víz. A téma felvetése mindig aktuális, de idén az ENSZ által is megfogalmazott
vészhelyzet adta az ötletet a vízvédelem témára. Egy több évfolyam számára szervezett összevont vetítés során felmerült sok ötlet,
vélemény, élmény, megfogalmazott gondolat, a falu és az iskola sajátos elhelyezkedése is lendületet adott a projekt elindításához
szokásos év végi projektnapunkra.
Falunk, iskolánk közvetlenül a Duna mellett fekszik, ablakainkból szép kilátás nyílik a vízre. Az iskola parkján keresztül egy kis patak
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folyik, mely a Dunába torkollik. A víz tehát a lábaink előtt hever. Mindemellett 2008. - a víz éve. A vízé, mely életet ad, de
ugyanakkor életeket és életek gyümölcsét viszi el. Közvetlen szemtanúi részesei vagyunk, voltunk az árvíznek, a löszfalomlásnak, a
vízi közlekedésnek, de sok közös élményünk is kötődik a vízhez:kirándulások, strandolások, környezetvédelmi tevékenységek,
pataktisztítás, szemétszedés stb. E mellett kitekintünk a nagyvilágba, milyen örömök, tragédiák elindítója lehet a víz vagy éppen
annak hiánya, illetve szennyezése, pazarlása. Milyen jövő vár ránk?
A projektben összevontan, vegyes csapatokban tevékenykednek a tanulók. Ez a közös munka ösztönzőleg hat a kisebbekre,
segítségnyújtási lehetőséget teremt a nagyobbaknak, és egy kicsit torzíthatja az alsós-felsős tagozat közötti rivalizálást is; nem
utolsósorban lehetővé teszi a kooperatív technikák gyakorlását és előkészíti az alsó-felső tagozat átmenetet.. A különböző
képességű tanulók közös tevékenykedtetése mindenki számára sikerélményt hozhat, a projekt során mindenki a maga képességi és
motivációs szintjén szerepelhet. Mivel szeretik a versenyeket, a projekt formája állomásokból álló többhelyszínes verseny, amelyen
pontokat gyűjthetnek. A programról tablókat készítenek.
A PROJEKT CÍME: „EGY CSEPP IS SOK – EGY CSEPP IS ELÉG!” – KÖRNYEZETI NEVELÉS

Tevékenységek /
gyakorlatok /
feladatok

Módszer

Eszközigény

Beszélgetés:
Ismeretek, élmények
felelevenítése.

Tájékoztató kiadványok
tankönyvek
Papír, írószer az ötletek
összeírására, ötletláda.

Időterv (perc)

Szervezési
kérdések

Feladatok
ellenőrzési /
értékelési módja

Osztályok összevonása,
órák egyeztetése

Ellenőrző kérdésekkel,
megértették-e
a
feladatokat!

I. ELŐKÉSZÍTÉS
1. ÖTLETBÖRZE
- A témához kapcsolódó
ötletek összegyűjtése.
Milyen
feladatokat
lehetne
végezni
a
témában?
Milyen
információkat tudnátok
gyűjteni,
hol,
kitől,
hogyan?
Hogyan
jelenítsük
meg,
mi
legyen
a
projekt
produktuma?
Az előzetes feladatok
megfogalmazása,

25 perc
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kiosztása.
A
projekt
formájának, tartalmának
megbeszélése.
- A cél megfogalmazása,
az időpont kijelölése, a
lebonyolítás formájának,
az
értékelés
szempontjainak és a
határidők megbeszélése.

2.CSAPATOK
ALAKÍTÁSA
adott szempontok szerint
(6 fős vegyes fiú-lány,
3.4.5.osztályos )

3.GYŰJTŐMUNKA:
Információgyűjtés
az
otthoni vízfogyasztásról,
felhasználásról,
vízpazarlásról,
takarékossági módokról,
lehetőségekről.
Képek,
fotók
és
újságcikkek,
adatok
gyűjtése
árvízről,
katasztrófáról
vizes
élményekről (strandolás,
sportolás,
ivás
),
vízvédelemről,
vízszennyezésről. (helyi
jellegű is!)
Vizes” dalok, versek,
mondókák gyűjtése
4.
MENETLEVELEK
ELKÉSZÍTÉSE,

Önálló csapatalakítás
választásos
módszerrel,
tanulói
önszerveződés.

20 perc

Csoport
és
egyéni
munka,
kérdezések,
hozzáolvasások

Könyvtár,
tankönyvek,
írószer

Csoportmunka,
munka,

Rajzlap, színes, írószer,
vonalzó

egyéni

Internet,
papír,

Csapatalakítások
segítése

Értékelési szempontok:
névválasztás,
jelmondat,
funkcionalitás, külalak
/10 pont

1 hét

1 hét, határidő: projekt
előtti nap

Az
értékelési
szempontok ismertetése
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LEADÁSA

II.
A
PROJEKT
FOLYAMATA

Vízminták, vízvizsgálati
lapok,
tesztlapok,
munkalapok,
8
ív
csomagolópapír képek,
feladatlapok
állomásonként pontos
utasításokkal.

5 perc

Az
állomások
előkészítése,
elfoglalása.
Minden
csapat egyidőben indul

A
választott
megfelel-e
feltételeknek
szól-e)

Minden állomás első
feladata: el kell énekelni
vagy szavalni a gyűjtött
dalt, mondókát, verset,
vagy versrészletet!

Közös
munka/egyéni
feladatvállalás

1. Élőlények a vízben
és a vízparton
Növények,
állatok
megfigyelése (minimum
5-5)

Megfigyelés, lejegyzés
csoportosítva. Néhány
lejegyzése a tablóra.

Feladatlap,
színes
ceruzák, írószer

20 perc

2. Vízvizsgálat

Fizikai
tulajdonságok
megfigyelése,
(szín,
szag,
szennyeződés,
hőmérséklet)
összehasonlítása,
lejegyzése, színezés./
páros tevékenység

Vonalzó, írószer, színes
ceruza vagy filc

20 perc

Dunavíz,
patakvíz,
csapvíz és palackos
ásványvíz előkészítése

3. Vízállás leolvasás

Pontos

Írószer,

20 perc

Balesetveszélyes

leolvasás,

3 perc

tesztlap,

részlet
a
(vízről
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pontos
Duna-

ábrázolás. Óvatosság a
mérő megközelítésekor.
A
mai
vízállás
megjelenítése a tablón.

számítógépek

4. Teszt kitöltése
Internetes
feladat:
játékos
térkép
segítségével 12 szöveg
elolvasása után helyes
válasz megkeresése a
tesztlap 10 kérdésére.

Olvasási
készség,
szövegértés, válogató
gyorsolvasás,
feleletválasztás
módszerével. Fontos az
időbeosztás
és
a
feladatok
okos
elosztása
(mindenki
önállóan
dolgozhat
gépnél, de lehet párban,
csoportban is)

Projektor,
laptop,
papír, írószer

5.
Kakukktojás
–
keresés - képvetítés
Vízben vagy vízközelben
élő,
vízhez
kötött
életmódú
állatok
képének levetítése, egy
kakukktojás
megnevezése megfelelő
indoklással.

Képek levetítése után a
kakukktojás
megnevezése
logikus
indoklással. Megfigyelés
visszaemlékezés,
felidézés,logikai
gondolkodás,
érvelés
indoklással./
Közös
munka

Olló, ragasztó, írószer

6. A víz élet, egészség
Vízszennyezés
–
vízvédelem
Mozaikkép
(fenti
témában)
kirakása,
elhelyezése a megfelelő
csoportban, továbbá az
előzetesen
gyűjtött
képek,
cikkek
elhelyezése
a
csomagolópapír tablón

Szövegértés,
értékítélet,analízisszintézis, csoportosítás,
mondatalkotás

Olló, ragasztó, írószer

Vízállás
leolvasása
parton

a

helyzet
figyelése.

,

fokozott

20 perc

Ötletadás, tanácsok a
kooperatív munkára.

Helyes
jelölése,

20 perc

Hagyjuk, hogy élvezzék
a szép képeket, de
hívjuk fel a figyelmet,
hogy
figyeljenek
mindenre,
mert
a
feladatot csak utána
ismertetjük!

Kakukktojás
megtalálása,
indoklás.

20 perc

Ők
maguk
fogalmazzanak
meg
gondolatokat!
Elsősorban olyanokat,
amelyeket ők is be
tudnak
tartani vagy
tartatni.

válaszok

jó
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csoportosítva.
Néhány
„zöldtörvény”
megfogalmazása,
felírása Pl. Ne dobj üres
üveget a Dunába!
7. Víztakarékosság –
vízpazarlás
Piktogram–szerű
humoros
képek
szétválogatása,
csoportosítása, néhány
elhelyezése,
felragasztása a tablóra,
a gyűjtött információk
alapján néhány intelem
megfogalmazása,
felírása. Pl. Zárd el a
csapot
zuhanyozás
közben is!

Felismerés, értékítélet,
csoportosítás,
mondatalkotás.

Olló, ragasztó, írószer

20 perc

Itt is saját gondolatokat
kérünk!
Törekedjünk,
hogy
ne
frázisok,
hanem
hétköznapi,
életközeli
problémák
legyenek!
.

8. Ellenség vagy barát?
„Egy csepp is elégegy csepp is sok”
Gyűjtött képek: vizes
élmények
(strandolás,
sportolás, gyógyvizek),
életmentő
(szomjúság
ellen) és árvízi képek
elhelyezése a tablón.

A
cím
értelmezése
(szövegértés)
után
gyűjtött
képek
elhelyezése a tablón.
A víz két arcának
ellentéte.
A
kontraszthatás
kiemelése

Olló, ragasztó

20 perc

III. PROJEKT ZÁRÁSA
- Összesítés
- A nap értékelése
- Díjkiosztás

Az elvégzett feladatok
minősítésével,
a
pontszámok
összeszámolásával,
sorrendbe állítással.

Papír,
írószer,
menetlevelek,
díjak,
ajándékok,
értékelőösszesítő lap.

15 perc

Az összesítés alatt a
csapatok értékelik saját
munkájukat, javaslatot
tehetnek
a
legaktívabbak
jutalmazására, a legjobb
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tablókra
szavaznak,
elpakolnak.
IV.
A
PROJEKT
UTÓÉLETE, HATÁSA

A
produktumok
elhelyezésével,
bemutatásával,
uszodai program vízi
játékokkal.

60 perc

Június 6-án uszodai
program lebonyolítása a
győztes
3
csapat
részvételével.

A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai:
Csoportértékelés: A megbeszélt feladatokban teljesítmény alapján adott pontokkal, összesítés után az első 3 csapat külön jutalma egy uszodai program,
mindenki könyvjelzőt kap. Az elkészült produktumokat mindenki megnézheti, véleményezheti, közös szavazás eredményeként jár érte pont.
Összesen szerezhető pontok: Menetlevél: 10 pont, 8x10 (vers, ének)=80pont, 8x10 (feladatok)80 pont, tabló: 10 pont Mindösszesen: 180 pont
Egyéni értékelés: A csoportok értékelik a saját munkájukat, a tagok tevékenységét, előzetes és programnapi aktivitásukat. Az arra érdemesek szaktanári
dicséretet kapnak.

2. A projektterv végrehajtása és dokumentálása
 Eseménynapló
Eseményleírás (mi történt?)
Május 28-án összevontunk egy tanórát a 3. 4. 5. osztályosoknak Az óra keretében levetítettem egy
képsorozatot, amelyen sokkoló katasztrófák, humoros vizes jelenetek, környezetszennyezés, vízzel
kapcsolatos témák sorakoztak. (veszélyhelyzetek – kiemelten a nyárra figyelmeztetve, életképek,
humoros vízi helyzetek, élmények.)

Megkérdeztem, lenne-e kedvük, ezzel kapcsolatosan néhány órát együtt tevékenykedni? Megbeszéltük
a téma további feldolgozását egy projektnap keretében. Nagyon sok ötlet született, milyen

Megjegyzés
A gyerekek nagyon sok
személyes élménnyel
kapcsolódnak a vízhez.
Több szempontú
megközelítésben rengeteg
vélemény, ismeret, élmény
került felszínre.
Természetesen, kérték,
legyen vegyes verseny!
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feladattípusok legyenek. Internetes, patakpartos, Duna-partos, képes, stb. Megbeszéltük a lebonyolítás
módját – kérésükre versenyszerűen –, az értékelést, a jutalmazást is.

Megbeszéltük részletesen az előzetes feladatokat, a gyűjtőmunka részleteit, lehetőségeit, kitől, honnan
szerezhetnek információt, kiosztottam tájékoztató kiadványokat, és megalakították a vegyes csapatokat.
3-án értesítettük a falutévét az eseményről.

A csapatok megalakulásuk után azonnal nekiláttak a menetlevelek elkészítésének, megbeszélték, ki,
melyik feladathoz tud vagy szeretne anyagot gyűjteni. Szünetekben nagy volt a zsongás.

Június 4-én összeszedtem a menetleveleket, és kollégákkal értékeltük, néhány szülőt felkértünk, és 4én délután megbeszéltük a nap feladatait, elosztottuk, ki, melyik állomáson várja a gyerekeket,
elkészítettük a menetrendet, mikor, melyik csapat hova menjen, és a kellékeket.

Június 5-én a projektnapon reggel 7.30-8.00 között előkészítettük a helyszíneket, az eszközöket.
Ismertettük a menetrendet, kiosztottuk a menetleveleket, minden csapatnak egy nagy ív
csomagolópapírt és elindítottuk a csapatokat.

Megbeszéltük a fődíj:
uszodai vízi játékprogram,
ez nagyon nagy tetszést
aratott!
Önállóan alakították a
csapatokat, de kértem,
hogy nagyon vegyes
csapat legyen. (Mivel
dolgoznak kooperatívan,
tudták, miért kellene, miért
jó így.) (Egyenlő esély!)
Ezzel el is kezdődött az
előzetes otthoni munka. A
végén kiderült, hogy van,
aki nem csinált semmit, de
voltak többen, akik
teljeskörűen készültek,
minden feladathoz
gyűjtöttek anyagot, így a
csapatok nagy részénél
volt mindenhez anyag.
Az a néhány lelkes szülő,
aki vállalta a feladatot, az
előkészületekben is sokat
segített a gyerekeknek,
mesélt, fotókat nyomtatott ,
másolt, a menetlevél
elkészítésében is
segédkezett.
A csomagolópapír kicsinek
bizonyult, nem minden fért
rá.
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8.00-11.00-ig forgószínpad-szerűen zajlottak a projekt programjai, a csapatok állomásról állomásra
mentek, oldották a feladatokat a tervezetnek megfelelően különböző sorrendben, de egyidőben. Bár
ezen a napon nem volt kimondottan kánikula, az eső szerencsére nem esett, így minden kültéri
helyszínen is jókedvűen zajlottak az események. Nagyon jókedvűen daloltak, mondókáztak, verseltek, a
feladatokat is nagyon élvezték.

11.10-kor befejeződött az utolsó feladat is. Összegyűjtöttük a menetleveleket, a tablókat kifüggesztettük
az udvarra egy szárítókötélre, hogy mindenki lássa. Szavazni lehetett a legjobbra, elkezdődött a pontok
összeszámolása.

11.45-kor Értékeltük a napot, mindenkinek könyvjelzőt adtunk emlékül, énekeltünk egyet közösen,
elpakoltunk, a tablókat kitettük a faliújságokra.
Június 6-án délután 3-4 között uszodai játékos programon vett részt 18 fő.

 Készített fényképek (3-5 db) csatolása

Jó volt, hogy forgószínpad
szerűen egyszerre
mindenki tevékenykedett
valahol, nem volt üresjárat,
unatkozás.A számítógépes
feladatmegoldás kicsit
lassabban ment, az
olvasás-szövegértési
feladatok miatt. Itt néha
torlódás volt.
A gyerekek közben
játszottak, megnézték
egymás munkáját,
megbeszélték a
feladatokat, értékelték az
egyéni munkát, javaslatot
tettek az egyéni díjazásra.
Jó hangulatban telt.
Nagy siker volt, jók voltak a
játékos versenyek, de a
közös halacskázás is.
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3.

A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim

Mi volt sikeres, eredményes?

Mit fogok másként csinálni a következő projektekben?

Sok régi fotó, személyes élmény került elő, büszkék voltak arra, hogy
ők, vagy családtagjuk sokat tettek a falu megmentéséért., a
környezetükért. (árvízkor, Telelő-takarításkor, ez egy Duna-befolyás,
olyan, mint a romániai Gyilkos tó kicsiben- gyönyörű!) Örömmel
idézték fel a kellemes élményeket is.(strandolás, kötélhúzóverseny a
Dunán át, nyáresti vízikoncert a kompon, vízi vidámpark, nyaralások,
sport stb.)
A különböző képességű gyerekek a feladatokban sokféleképpen
aktivizálódtak. Az ügyesebb mászott le a vízmércéhez, a jó olvasók
olvastak, segítettek a többinek, a nem kiemelkedő tanulók az állatos
témakörben jeleskedtek és ezt élvezték, énekeltek, szavaltak. E mellett
jó volt a vegyes korosztályú csapat közös munkája. A kooperatív munka
továbbiakban is eredményesebb lehet!
Okos gondolatok, életközeli, általuk is megvalósítható mondatok
fogalmazódtak meg: pl. Elzárom, ha látom, hogy csöpög a csap, szólok,
ha látom, hogy baj van, nem dobok szemetet a Dunába, patakba, békén
hagyom az állatokat, nem használom céltáblának a vízpart állatait, nem
pisilek a vízbe (aranyos!), pohárral mosok fogat, nem folyatom a
csapot, vigyázok a tisztaságra, így kevesebb víz kell a takarításhoz, stb.
Jó volt látni és hallgatni az őszinte véleményeket, megnyilvánulásokat a
képek, film, új információk értelmezésekor! Sok ismerettel
gazdagodtak: pl. 1 db cigarettacsikk 5 vödörnyi vizet szennyez!
Elgondolkoztak azon, hogy vannak országok, ahol az ivóvíz az aranynál
is többet ér,. a környezetszennyezés a saját jövőjüket teheti tönkre. Egykét életkép láttán feltettem a kérdést: Szeretnél így élni?
A figyelemfelkeltés, mint cél megvalósult!

Sajnos most is volt néhány tanuló, akik nem jeleskedtek sem az
előkészületekben, sem a feladatmegoldásokban. A kooperációnak
köszönhetően azért a csapat többi tagja megmentette a becsületet. Több
személyes élménybeszámolóra – vetítéssel - volt igény, ez akár külön
program is lehetne. (családi videók, képek bemutatása)

Feszített volt a tempó, de így legalább nem unatkoztak.
Osztályfőnöki, tanórákon további élménybeszámolók meghallgatása
lehetne, hogy mindenkinek a véleményét megismerjük.

Kicsinek bizonyult a csomagolópapír, annyi anyag gyűlt össze.

Legközelebb bevonhatjuk az iskola valamennyi tanulóját és a többi
kollégát, mivel a projekt feladatait át lehet alakítani, ki lehetne bővíteni
más korosztályokra is!
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A szülők is élvezték és bepillanthattak egy tanórán kívüli
műhelymunkába. (Sőt a falutévén keresztül a lakosság is!)

Minden állomáson törekedtünk arra, hogy ne száraz elméleti, hanem
tevékenykedtető feladatok legyenek. Legnépszerűbb a vízvizsgálat, a
legnehezebb a teszt-kitöltés volt, viszont a teszthez kötődő
információkból sok érdekes dolog derült ki!
Igen sokféle képesség fejlődött.

Sajnos a vízállás miatt most nem lehetett, legközelebb vízhez kötődő
tevékenységek megtekintése, bemutatója : halászháló készítés, varsafestés, halárusítás, révészkedés, csónakkészítés, festés stb. is tervezhető,
mivel a faluban sokan foglalkoznak ezzel.
Még több tevékenykedtető, kalandos feladat kell! Legközelebbi vizes
téma a Dunához kötődhet, kalandos feladatokkal. Pl. vízkimerés
ladikból, kavicsgát, vagy homokvár építés stb.- természetesen más
célokkal.
Több helyen kell fotózni! Mi is elmerültünk a munkában, így nem
mindig jutott eszünkbe, nem is jutottunk el minden helyszínre.
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KÉPEK
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Számítógépes feladatmegoldás: teszt kitöltése ismeretterjesztő szöveg alapján.
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Dunaszekcsői életkép: A löszfal alatt élet is van?

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

Munkában a víz védelmezői.
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Újabb megoldások kerülnek fel a víz rendőreinek tablójára
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Gyűjtött anyag a családi albumokból már összerendezve
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A Vízéltetők tablója
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A Víz rendőreinek kész tablója
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Két állomás között kicsik, nagyok vegyesen.
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Győztesek csatája
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Győztesek játéka

