
Drogie Żółwiki! Drodzy Rodzice!
Propozycja aktywnośći na 16.04.2020

1. “Balonik” - ćwiczenia oddechowe
Rodzicu -  poproś dziecko, aby nadmuchało balonik. Unieś balon do góry i zaproponuj dziecku,
aby dmuchało na niego, próbując utrzymać go jak najdłużej w powietrzu. Regulowanie fazy 
wdechu i wydechu. 

2. Rozmowa wprowadzająca. Przykładowe pytania:
- Czy woda jest potrzebna? Do czego?
- Co się stanie, gdy jej zabraknie?
- Co możemy zrobić, aby jej nie zabrakło? Przyjrzyj się poniższym obrazkom.

3. “Obieg wody” - zabawa. Rodzicu -  zaproś do zabawy rodzeństwo. Siądźcie w kręgu blisko 
siebie i podajcie sobie z rąk do rąk kubeczek pełen wody. Podawajcie go sobie bardzo 
ostrożnie, aby nie wylała się ani kropelka.

4. “Jaki kształt ma kropla?” - zabawa badawcza. Rodzicu - postaw na stoliku lub na podłodze 
(zabezpieczonej kawałkiem folii, ręcznika) miskę z wodą oraz tackę z przygotowanymi 
przedmiotami (kredka, plastikowa strzykawka, rurka do napojów, zakraplacz do leków, 



wykałaczki szaszłykowe). Poproś dziecko, aby spróbowało za pomocą przedmiotów, które są na
tacce, wydobyć z miski kroplę wody. Zaproponuj, aby wypróbowało, który przedmiot jest 
najlepszy. Zapytaj dziecko: jaki kształt ma kropla? Czy krople różnią się od siebie?

5. “Ile kropli jest w kałuży?” - zabawa matematyczna. Rodzicu – ułóż przed dzieckiem i przed 
sobą luźno rozrzucony stosik papierowych kropelek. To będą kałuże. Zapytaj dziecko, czy 
można policzyć ile kropli wody jest w kałuży na ulicy? To bardzo trudne zadanie. Pewnie 
liczenie kropli w prawdziwej kałuży trwałoby bardzo długo ale Wy dzisiaj policzycie kropelki 
w waszych papierowych kałużach. 
Rodzicu -  poproś dziecko, aby przeliczyło krople i podało wynik. Ty przelicz swoje krople i 
podaj wynik. Zapytaj dziecko, kto z Was ma więcej kropli ? A kto mniej? Jak to sprawdzić?
Ułóżcie po kolei swoje krople w rzędach, jedne pod drugimi i ponownie podajcie swój wynik.
Poproś dziecko, aby powiedziało o ile kropli ma więcej lub o ile mniej od Ciebie. Na 
zakończenie ułóżcie razem ze wszystkich papierowych kropli jedną wielką kałużę. 

6. “Kropelki deszczu” - zabawa ruchowa. Dziecko porusza się rytmicznie po pokoju, naśladując  
krople deszczu. Jednocześnie wygrywa rytm na drewnianych klockach według komunikatów 
podawanych przez Rodzica: 
- Deszczyk! - dziecko gra (spokojnie, cicho)
- Ulewa! - dziecko gra (szybciej, głośno)
- Burza! - dziecko robi siad skulony, chowając się bezpiecznie przed burzą.

7. Rodzicu, jeśli dziecko będzie miało ochotę możesz zaproponować mu jeszcze inne zabawy 
badawcze i eksperymenty z wodą wykorzystując link   https://youtu.be/NyOhE-uYAvQ

                             Miłej zabawy               Wychowawczynie

https://youtu.be/NyOhE-uYAvQ

