
 

SŁONECZKA GR 1 

W związku z planowaną realizacją projektu WODA proponuję 3 rodzaje zadań , działań do 

wykonania wspólnie z dzieckiem w domu. 

1.”I to woda, i to woda” 

 Zapoznajemy dzieci z różnymi stanami skupienia wody: 

- ciecz - najlepiej znana dziecku, 

- para wodna - można ją uzyskać gotując wodę, 

- ciało stałe - lód, który uzyskujemy zamrażając wodę w pojemniku. 

Doświadczenia wykonujemy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tylko z udziałem 

dorosłego. 

Na zakończenie uświadamiamy dzieciom, że para wodna i lód powraca w odpowiednich 

warunkach do stanu pierwotnego, czyli wody. 

2.”Kolorowa woda” 

Zabawy z wodą zabarwioną na kolory podstawowe - czerwony, żółty, niebieski. 

Mieszamy te kolory i otrzymujemy kolory pochodne: 

- czerwony + żółty = pomarańczowy 

- żółty + niebieski = zielony 

- czerwony + niebieski = fioletowy. 

Utrwalamy nazwy kolorów, które powstają. Potem dajemy dzieciom możliwość pobawienia 

się kolorami w sposób dowolny. 

3.”Morze” - praca plastyczna 

Proszę o wykonanie pracy w dowolnej technice, w formacie A4. Może to być malowanie 

kredkami, farbami, wyklejanie. Ważne, aby w pracy były użyte różne odcienie koloru 

niebieskiego. Dzieci mogą wg własnego pomysłu ozdobić wodę, np. rybkami, muszelkami i 

innymi stworzeniami morskimi. 

Podpisaną pracę proszę przynieść po powrocie do przedszkola. Zrobimy wystawę. 

 



4.”Jak dzieci wiosnę przyspieszyły” 

Proszę o przeczytanie dzieciom tekstu M. Kownackiej (tekst poniżej). 

Zadania do wykonania: 

* Odpowiedzi na pytania związane z tekstem: 

- Czy dzieci chciały, aby nadeszła wiosna? 

- W jaki sposób dzieci z panią przyśpieszyły wiosnę? 

- Co dzieci zasadziły w doniczkach? 

* W miarę możliwości założenie własnej hodowli w domu, obserwacja wzrostu. 

Dzieci bardzo wyglądały wiosny... 
- Żeby już te szaliki i futerka można było zamknąć do kuferka! 
- A tu co słoneczko trochę śniegu stopi to znowu zawieja...zadymka...śnieg... 
Aż tu pani mówi dzisiaj: 
- Czy chcecie przyspieszyć wiosnę? 
- Chcemy!.. Chcemy!.. - wołają dzieci. 
- A jak to się robi, proszę pani?...Czy to będą jakieś czary? 
A pani się śmieje. 
- Popatrzcie: tu cebulka i pietruszka! Włożymy je do pulchnej ziemi, do skrzynek, do doniczek i... 
- I... co się stanie, proszę pani? 
- Sami sie dowiecie. Ale powiem wam w sekrecie, wszystko się zazieleni w naszym kąciku przyrody! 
No i już po kilku dniach wiosna się "przyspieszyła"! 
A dzieci cieszyły się i klaskały w ręce. 

5. „Wiosenny obrazek” 

Proszę o dorysowanie na obrazku brakujących elementów.  

Następnie dzieci kolorują obrazek, zwracając uwagę na dobór kolorów i staranność 

wykonania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Zawody  KTO WIĘCEJ WYPIJE ? 

Urządzamy z dzieckiem/dziećmi zawody. Do malutkich pojemniczków ( można wykorzystać 

np. nakrętki od butelek ) nalewamy wodę lub inny ulubiony napój. Przez określony czas np. 

15 sekund ( do odliczania można użyć minutnika ) trzeba wypić jak najwięcej wody. Ważne, 

aby jak najmniej wody się rozlało. Zwycięzca dostaje medal- może to być kropelka wody 

wycięta z kartonu i zawieszona na tasiemce. 

Można również pobawić się w rozpoznawanie podstawowych smaków- słodki, słony, 

kwaśny. 

7. Piosenka „ Umyjemy łapki „ 

 Umyjemy łapki, umyjemy łapki,                                                                                                                         

tak jak myją łapki żabki.                                                                                                                                         

Najpierw łapka prawa/czysta łapka prawa,                                                                                                  

potem łapka lewa/czysta łapka lewa,                                                                                                                                    

można jeszcze raz zaśpiewać. 

Do tego można zaproponować dziecku zabawę z elementem skoku Żabki. 

Muzyka do piosenki w załączniku. 

 


