Temat: Woda nasz skarb.
Data: 23.04.2020
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,
Dziecko w dniu dzisiejszym będzie badało właściwości wody za pomocą zmysłów. Podczas zabawy
naśladowczej wcieli się w rolę kropelki. Przypomni sobie, dlaczego woda jest taka ważna.
Proszę przygotować do zabawy: szklankę/kubek z przegotowaną zimną wodą, miska, pojemniki
lub kubeczki (mogą być te plastikowe po jogurtach), butelkę, słomkę, szmatka do pościerania
rozlanej wody.
Gotowi! Zaczynamy zabawę,
• Badamy wodę - Rodzicu proszę nalej do szklanki/kubka przegotowanej wody
Zabawy z wodą można przeprowadzić jeśli jest taka możliwość np. w ogrodzie, na balkonie.
Zobaczcie jaki woda ma kolor, spróbujcie jaki woda ma smak, powąchajcie jaki ma zapach.
Zabawy ze słomką i woda w szklance: słomkę wkładamy do kubka z wodą i nie dotykając
powierzchni wydmuchujemy w wodzie dołek, Udało się?
Zanurzamy słomkę w wodzie i dmuchamy, wywołując bąbelki.
• Jakie dźwięki wydaje woda?
Proszę o przygotowanie miski z wodą, kilku pojemników, butelki
Uderzamy dłonią w powierzchnię wody, a teraz uderzamy samymi paluszkami, możesz robić duże
fale. Słyszysz jaki dźwięk wydaje woda?
Teraz pobaw się możesz przelewać wodę, napełniać butelkę.
Podczas tych zabaw Dziecko może ćwiczyć narządy mowy mówiąc: plum, chlap, kap
Drogie Misie podobała się zabawa? Teraz możesz tą wodą podlać kwiatki w domu lub w ogrodzie.
Lub wykonać butelki sensoryczne jeśli ktoś ma ochotę.
(np. takie https://www.madrybobas.pl/2019/02/diy-dla-dzieci-butelki-sensoryczne.html )

Pamiętaj szanujemy i oszczędzamy wodę!
Jeśli podczas zabawy woda się rozchlapała to teraz możesz pościerać ją szmatką.
•

Zabawa naśladowcza „Kropelka”

Rodzicu poproś, aby Dziecko wcieliło się w rolę kropelki i naśladowało ruchy.
Jesteś kroplą wody. Leżysz na miękkim, pachnącym płatku żółtego kwiatka. Jest ci dobrze
i miękko. Wygrzewasz się w ciepłych promieniach słońca. Naglę poczułaś się lekka, leciutka,
unosisz się do góry, coraz wyżej i wyżej, stajesz się częścią obłoczka i płyniesz z nim powoli po
niebie. Teraz obłok zamienia się w ciężką chmurę, jest ci chłodno, coraz chłodniej. W końcu
spadasz wraz z deszczem na ziemię.

•

Wiersz pt „Kropelka”( A. Janas)

Rodzicu proszę przeczytaj Dziecku wierszyk pt „Kropelka”
Była sobie raz kropelka,
taka mała, maluteńka.
Na listku w parku zamieszkała.
Czy ktoś o mnie myśli, tak się zastanawiała.
Usłyszała jak Dzieci w przedszkolu o wodzie rozmawiają,
a jak są w łazience to kran zakręcić pamiętają.
Wiedzą, że woda potrzebna jest ludziom, roślinom, zwierzętom do życia,
A przedszkolakom bardzo smakuje do picia.
Z radości do góry aż podskoczyła
i w parę wodną się zmieniła.
Może kiedyś zapuka jako deszczu kropelka
do sali Misiów do okienka.
(autor A. Janas)
Dzieci, pamiętacie przedstawienie ekologiczne pt. "Wyprawa batyskafem. Misja Skratek".
Przypomnijcie sobie czego nie wrzucamy do toalety. (załącznik 1)
Rodzicu proszę porozmawiaj z Dzieckiem na temat sposobów oszczędzania wody i o tym jak
należy chronić wodę.

Niespodzianka dla chętnych
Dzisiaj obchodzimy Dzień Książki
https://www.youtube.com/watch?v=eskLLQXIVAE

Pozdrawiamy,
Agnieszka Janas
Joanna Turek

Załącznik 1

Źródło: https://wodociagi.krakow.pl/edukacja-ekologiczna/dla-przedszkoli/wyprawa-batyskafemmisja-skratek.html

