Wtorek -13.04.2021
Żywioły - woda

Dzień dobry

Zapraszam Was do dalszej zabawy z żywiołami.
Dziś porozmawiamy o wodzie.
1. Na dobry początek dnia zapraszam do wspólnej zabawy muzyczno –
ruchowej „Muzyczne stop”. Link do strony z tą zabawą znajduje się
poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=ronZO0kOt9o
2. „Co potrafią żywioły?” – zabawa dydaktyczna – proszę przekazać
dziecku, że żywioły są bardzo potrzebne, bo bez nich nie moglibyśmy
żyć, ale niestety czasem mają też bardzo złe działania. Proszę pokazać
poniższe zdjęcia przedstawiające pozytywne i negatywne działania
czterech żywiołów. Zadaniem dziecka jest próba określenia
co to za żywioł i czy jego działanie jest pozytywne, czy destrukcyjne.

3. A teraz zapraszam do zabawy „Taniec Zygzak”, do której link
znajduje się poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs
4. „Woda” – zabawa dydaktyczna.
Do tej zabawy potrzebne będą:
 Trzy szklanki lub słoiki
 Woda zimna
 Lód
 Woda gorąca (wrzątek)
 Spodek szklany lub talerzyk
W jednym pojemniku umieszczamy wodę zimną, w drugim gorącą,
w trzecim wrzątek. Zadajemy pytanie:
W którym słoiku jest woda?
Po wysłuchaniu odpowiedzi zadajemy dodatkowe pytania.
 Co unosi się nad słoikiem z wrzątkiem? (para wodna czyli stan
gazowy wody);
 Co możecie powiedzieć o lodzie?
 Jest miękki?
 Jest płynny? (lód czyli stan stały wody);
 A jaka jest woda?
 Kiedy poruszymy słoikiem, to co się z nią dzieje? (woda czyli stan
ciekły).
Można położyć na słoiku z wrzątkiem spodek poczekać chwilę
i pokazać dziecku jak skrapla się para wodna.
5. „Powódź” – zabawa ruchowa. Proszę rozłożyć na podłodze koc.
Dziecko biega wokół koca w dowolny sposób i w dowolnych
kierunkach. Na hasło POWÓDŹ szybko wskakuje na kocyk – jego
tratwę ratunkwą. Zabawę powtarzamy kilka razy.
6. „Jaka jest woda?” – wykonanie doświadczeń – ustawiamy na stoliczku
dzbanek z wodą i dwa kubeczki. Prosimy dziecko aby nalało sobie

trochę wody. Następnie dziecko obserwuje, wącha, smakuje i dotyka
wodę próbując określić właściwości wody:
 Jaką ma barwę?
 Czy ma określony kształt? (możemy przelewać wodę do różnych
naczyń – woda zawsze przybierze kształt naczynia w którym się
znajduje)
 Czy ma zapach?
 Czy ma jakiś smak?
 Czy przylega do różnych powierzchni i co to powoduje?
(możemy przyłożyć do kubeczka z wodą kartę/chustę
higieniczną – przyleganie cząsteczek wody sprawia,
że rzeczy stają się mokre).
 Czy ma ciężar? (możemy to łatwo sprawdzić, porównując ciężar
dwóch kubeczków: pustego i wypełnionego wodą).

Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze.
Jeśli macie ochotę to zapraszam do gry „Pluszowe misie”
do której link znajduje się poniżej.

https://eduzabawy.com/gry-online/polacz-obrazki/pluszowe-misie/

