
Zadania dla klas 1a,1b,1d                                                                                                                     21.04.2020

Temat: Do czego potrzebna jest nam woda?

1.Proszę o wskazanie dnia tygodnia, pory roku oraz pogody w dniu dzisiejszym

https://autyzmopole.pl/?p=4455

1.Piosenka o wodzie

https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g

2) Woda służy do mycia , służy do picia 

Bez niej na Ziemi nie byłoby życia. 

Wszystko co żyje na Ziemi potrzebuje wody.

            



2) Badamy wodę -przygotujcie 2 kubki, butelkę i talerzyk. Nalejcie do jednego kubka wodę. 
Przelewajcie ją do drugiego kubka, do butelki, na talerzyk. Dalej postępujcie jak w instrukcji.

- obserwacja wody - określanie koloru, wyglądu,
- próbowanie wody, określanie smaku, 

5) „Schowaj się przed deszczem”  - zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami 
dźwiękonaśladowczymi.

Kap, kap, kap – pukanie rozłożonymi dłońmi o uda 
Puk, puk ,puk – dłonie w piąstkę , stukanie kostkami palców o podłogę
Szu, szu ,szu  – pocieranie dłonią o dłoń

Kałuża- chlup, chlup, chlup – klaskanie dłońmi nad głową(jak najwyżej),
Wiatr-szszszsz- kołyszą dłońmi nad głową,
Grzmot -trach, trach  -tupią,
Tęcza – oooooo, ooooo -chwytają głowę dłońmi i kołyszą na boki,
Błyskawica – ach, ach, ach,
Mróz – brr, brr, brr. 



7)  Czynności przy wykonywaniu których,  potrzebna jest woda(myjemy ręce, zęby, pierzemy, pijemy 
wodę, pływamy, podlewamy kwiaty). 

          

          

8) Wesołe zabawy z wodą , czyli puszczanie baniek mydlanych.

9)Sposoby oszczędzania wody: 



Spójrzcie na obrazki i niech rodzice praktycznie Ci pokażą do czego służy woda i jak ją możemy 

oszczędzać😊 

 



Posłuchaj opowiadania. Pokoloruj kropelkę wody

https://www.youtube.com/watch?v=C862SI4O8Sw

https://www.youtube.com/watch?v=C862SI4O8Sw


Czy woda gra? Zastanawialiście się kiedyś, jakie dźwięki możemy wydobyć przy użyciu wody? Woda 
kapie, szumi, wrze, bulgocze, ale może też zmienić dźwięk szkła. Kiedy wlejemy więcej wody do 
szklanki, ta będzie miała niższy dźwięk, a kiedy wlejemy mniej wody, dźwięk będzie wyższy. Na końcu 
zadania znajduje się link, który ma na zadanie pomóc Państwu i dzieciom w wykonaniu zadania oraz 
miłej zabawie. 

Dziś chciałabym zaproponować zabawę w kolorowe dźwięki wody.  

Do przygotowania tego wodnego instrumentu potrzebne będą: 

 x6 szklanek (ważne, żeby były tego samego kształtu i wysokości), 

 butelka wody, 

 barwniki spożywcze, farbki plakatowe, 

 pałeczka od dzwonków lub zwykła łyżeczka, 

   

Wykonanie:

1.Wlej wodę do szklanek.

2.Woda powinna być nalana od największej ilości do najmniejszej.
3. Następnie farbujemy poszczególne szklanki z wodą, wybranymi kolorami farb. 



4.W rytm muzyki próbujemy wydobyć dźwięki, kiedy muzyka przyśpiesza dzieci uderzają w szklanki 
szybciej, natomiast kiedy muzyka zwalnia dzieci uderzają w szklanki wolniej.
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