Dzień dobry wszystkim w poświątecznej rzeczywistości. Mamy nadzieję, że święta
upłynęły w spokoju i zdrowiu. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
W tym tygodniu zachęcamy do pogłębienia wiedzy dzieci na temat czterech
żywiołów. Dzisiaj woda, a w kolejnych dniach ziemia, ogień, powietrze.
„Szumi woda” – proszę posłuchajcie uważnie dźwięków płynących z głośnika

https://www.youtube.com/watch?v=E29TkWp8PGI
Jak myślicie skąd pochodzą te dźwięki?
Czy w domu możecie usłyszeć dźwięk płynącej wody?
Kto może mieszkać w wodzie?
„Jestem rybką?” – zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście rybką mieszkającą w
akwarium.
Co robi rybka w swoim domku?
Naśladujcie ruchy i zachowanie rybki udając, że wasz pokój to akwarium poruszajcie się w
całej przestrzeni.
„Czy woda zmienia kształt i objętość?” – zapraszam do zabawy badawczej.
Przygotujcie kilka przeźroczystych pojemników o różnej wielkości i kształcie oraz jedną
szklankę napełnioną wodą. Podczas tej zabawy potrzebna jest pomoc rodziców w przelewaniu
wody, ponieważ istotne jest to aby jej nie wylać. Zanurzcie palec w wodzie? Jaka ona
jest?(np. zimna, przyjemna, twarda, miękka itd.)
Wybierzcie jeden z pojemników, który przygotowaliście wcześniej. Zastanówcie się czy
woda, którą macie w szklance zmieści się w nim? Spróbujcie przelać wodę do tego
pojemnika. Czy woda się zmieściła?
Teraz weźcie kolejny pojemnik i zróbcie to samo. Wykonujcie to zadanie dotąd, aż
wykorzystacie wszystkie pojemniki.
Czy woda zmieściła się do każdego z nich?

Na koniec przelejcie wodę ponownie do szklanki. Czy wody jest nadal tyle samo co na
początku?
Czy woda zmieniała kształt w każdym pojemniku do którego ją wlewaliście?
Wniosek z naszej zabawy jest taki, że woda przyjmuje kształt pojemnika, w którym się
znajduje. Drugi wniosek jest taki, że niezależnie od tego, do którego pojemnika wlaliśmy
wodę jej objętość się nie zmieniła, bo gdy wlaliśmy ją ponownie do szklanki było jej nadal
tyle samo.
Dzisiaj w naszych zajęciach króluje WODA. Spróbujemy się nią trochę pobawić plastycznie.
Pierwsza propozycja:
potrzebujemy kubeczki plastikowe, farby, wodę, rurkę, płyn do naczyń i kartki: do
kubeczków dajemy trochę farby, trochę wody, mieszamy, dolewamy troszeczkę płynu do
naczyń, stawiamy kubek na kartce, wkładamy do środka rurkę i dmuchamy w rurkę tak długo,
aż piana będzie nam wychodzić na zewnątrz, aż na kartkę, można zrobić dowolne kolory i
dowolną ich ilość. Gdy kolorowe plamy z piany wyschną na kartce można wyciąć z nich
kolorowe kwiaty.

https://www.youtube.com/watch?v=wBb6StzmAc4
Druga propozycja: potrzebne będą woda, farby, kartka, rurka, gruby pędzelek.
Dowolne kolory farb mieszamy z wodą, tak by nie były zbyt rozrzedzone i udało się z nich
zrobić na kartce kleksy. Pędzelkiem nanosimy dowolne kolory kleksów z rozrobionych farb.
Za pomocą rurki dmuchamy w kleksy i tworzymy ciekawe wzorki. To mogą być stworki
potworki.
Trzecia propozycja: miska z wodą, kartka, kubek, pędzel, farby, cukier.

Do miski wlewamy wody tyle, by zakryć dno, dodajemy cukier, dość sporo, woda ma być
zdecydowanie słodka. Kartkę wkładamy do miski z wodą i ją porządnie moczymy. Jeśli
miska jest mała kartka może być pognieciona, jeśli miska jest duża, kartkę wkładamy na
płasko. Następnie kartkę mokrą kładziemy na stole, podkładce, nie papierowej i zaczynamy
malować dowolny obrazek farbami. Bardzo ciekawie będzie się Wam malowało! Zobaczycie!
Możecie namalować coś dla rodziców.

Albo deszczową pogodę:

Pięknie Wam za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.

