
Witaj Drogi Rodzicu!

Oto kilka propozycji na piątek.

Życzymy udanej wspólnej zabawy.

Piątek  16. 04. 2021. 

TEMAT:  „ Oszczędzamy wodę.”

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Dziecko:

 aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez rodzica

 chętnie lepi z masy solnej według własnego pomysłu

 wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka i przyrody

 zna podstawowe zasady oszczędzania wody np. zakręcanie kranu po umyciu rąk

 stara się w zrozumiały sposób mówić o swoich potrzebach i odczuciach

1. „Podłoga to lawa” -   zabawa z rekwizytem. Rodzic rozkłada na podłodze poduszki

lub ręczniki  złożone w kostkę - niech będą one bezpiecznymi punktami.  Pozostała

część podłogi to aktywny wulkan. Musicie tak skakać po bezpiecznych punktach, by

nie wpaść do krateru i na siebie nawzajem.  

2. „  Leśne  duszki”  –  lepienie  z  masy  solnej.   Rodzic  przygotowuje  masę  solną;

proporcje: szklanka soli, szklanka mąki, pół szklanki wody. Należy wszystko razem

wymieszać i gotowe. Dziecko lepi leśne duszki według własnego pomysłu.  

3. Ćwiczenia poranne – do codziennego wykonywania w tym tygodniu. 

 Gimnastyka przedszkolaka - Random wheel (wordwall.net)

https://wordwall.net/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka


 

4. „Gdzie  jest  woda”  –  zabawa  badawcza. Rodzic  pokazuje  zdjęcia  ilustrujące  :

jezioro,  rzekę,  morze,  ocean.  Krótko  o  nich  opowiada.  Wyjaśnia,  że  woda  jest

potrzebna do życia ludziom, zwierzętom i roślinom.





5. „Potrzebna woda” – zabawa dydaktyczna.  Rodzic prezentuje ilustracje komu i do

czego  potrzebna  jest  woda.  Dzieci  opowiadają  o   zdjęciach,  proponują  własne

przykłady wykorzystania wody. 



 

6. „Myjemy ręce”- pokaz oszczędzania wody .Rodzic zaprasza dziecko do łazienki  i

pokazuje, w jaki sposób należy myć ręce i zęby aby nie marnować wody.  

7. Rozmowa na temat sposobów oszczędzania wody w domu i w przedszkolu przez

dzieci. 

8. „  Wodna lampa”.  Przygotuj duży szklany słoik lub inne wysokie szklane naczynie.

Wlej  ¾  szklanki  oleju,  do  oddzielnej  szklanki  wlej  ¼   wody  i  dodaj  barwnik

spożywczy  lub  czerwoną  farbę,  wymieszaj  w  delikatnie  wlej  do  oleju.  Następnie

wrzuć  tabletkę  musującą  (wapno,  magnez,  witamina).  Od  dołu  można   poświecić

latarką. Gotowe

9. „Kolorowe kropki” .  Przygotuj  wysokie  szklane naczynie.  Wlej  ¾szklanki  wody,

oraz ¼ pianki  do golenia.  Następnie polej  na piankę wodne barwniki spożywcze i

obserwuj co się stanie. 

10.  Nawyki do kształtowania w domu. –  Czynności higieniczne- rodzic zwraca uwagę 

na zakręcanie kranu i oszczędne korzystanie z wody w trakcie mycia rąk. 

Życzymy miłej zabawy

 Magdalena Łukaszuk i Martyna Klejbuk. 


	

