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Na początku zapisaliśmy co wiemy już o wodzie, co nam się z nią kojarzy.



Nasza siatka wiedzy na temat wody



Następnie zapisaliśmy, czego jeszcze chcielibyśmy się dowiedzieć

i gdzie możemy tę wiedzę zdobyć



OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO, SKĄD 

NASZE ZAINTERESOWANIE 

WODĄ???





NAJPIERW ZASIĘGNĘLIŚMY WIADOMOŚCI NA TEMAT TEGO

SKĄD SIĘ BIERZE WODA?

Zainspirowani historią DESZCZOWEJ KROPELKI przystąpiliśmy do 

doświadczenia



Pod bacznym okiem Pani 

obserwowaliśmy co stanie się z 

parującą wodą 



Okazało się, że tak jak we wcześniej 

czytanym opowiadaniu, woda uległa 

skropleniu. Historia kropelki kolejny raz 

zatoczyła krąg. 



Podsumowanie

m tematu stały 

się rysunki 

wykonane przez 

dzieci, które 

zobrazowały 

obieg wody w 

przyrodzie









Spotkanie z ekspertem w ogródku meteorologicznym na Lotnisku Ławica



Oglądamy urządzenia meteorologiczne, dowiadujemy się,

w jaki sposób przewiduje się pogodę



Podczas deszczu postanowiliśmy sprawdzić, ile deszczu spadnie w określonym czasie



Miska z deszczówką pod stałą obserwacją



Woda została skrupulatnie zlana do pojemnika z miarką



Chłopcy stwierdzili też zanieczyszczenie deszczówki



Odczytanie wyniku na podziałce - zebraliśmy 200 ml deszczu w ciągu 3 godzin



Zbieranie deszczówki skłoniło nas do zgłębienia wiedzy na 

temat powodów zanieczyszczeń różnych zbiorników wodnych,  

w tym rzek.





W wyniku zdobytej wiedzy postanowiliśmy pójść o krok dalej. Tym 

razem szukaliśmy odpowiedzi na pytanie

Co zrobić, aby woda ponownie stała się czysta??? 

Zamieniliśmy się w prawdziwych 

inżynierów, budujących filtry 

oczyszczające wodę



Pracy było dużo… W skupieniu słuchaliśmy instrukcji i krok po 

kroku tworzyliśmy kolejne warstwy naszych oczyszczalni





Nareszcie mogliśmy sprawdzić efekty 

naszych działań…… Czy oczyszczalnie 

przefiltrują zanieczyszczoną wodę?



Pełni niepewności, 

bacznie 

obserwowaliśmy co 

za chwilę się 

wydarzy…



Nasze doświadczenie zakończyło się ogromnym 

SUKCESEM – WODA ZOSTAŁA 

OCZYSZCZONA









SKĄD SIĘBIERZE WODA W NASZYM KRANIE?

Na te i inne pytania odpowiedzi udzielił nam Pan 

Szymon







Konstruowanie rurociągu





Nadszedł czas na podłączenie naszej 

sieci kanalizacyjnej…



Spotkanie z ekspertem w Starym ZOO na temat ryb i zwierząt wodnych



Zdobyte informacje wykorzystaliśmy rysując środowisko,

w którym żyją ryby. 



Oglądaliśmy ryby z różnych stron świata, wiemy jak oddychają , co jedzą, 

które żyją w wodach słonych, a które żyją w słodkich. Dzieci zadawały pytania

naszemu ekspertowi





Wspólnie udało nam się stworzyć podwodny świat Wielkiej Rafy Koralowej







Wzbogacaliśmy naszą wiedzę korzystając

z książek, albumów



Wiemy, że woda uspokaja, chłodzi w upalne dni, 

ale też daje wiele RADOŚCI!





NIE TYLKO ZABAWA PRZY FONTANNIE DAJE 

UKOJENIE

Gdy gorące promienie słońca dawały się we znaki znaki, 

postanowiliśmy wykonać chłodzący napój - LEMONIADĘ

W tym celu 

zakupiliśmy cytryny 

i brązowy cukier. 

Nie mogło 

zabraknąć 

niezbędnego 

składnika – wody.



Aby czym prędzej się ochłodzić, postanowiliśmy przydzielić każdemu 

zadanie do wykonania…



Nie obyło się 

bez 

smakowania 

soku i 

oblizywania 

paluszków … 

pojawiły się 

również 

skwaszone 

minki.

Inni natomiast pozbywali 

się pestek i dokonywali 

ich analizy



Jeszcze tylko odrobina słodkiego 

dodatku i pyszny napój gotowy



Czy kwiaty tak jak my potrzebują wody, aby żyć?

Postanowiliśmy to sprawdzić…



Pierwszym etapem było 

barwienie wody w 

pojemnikach



A oto i one… nasze wielobarwne 

kwiaty



W POSZUKIWANIU OCENAÓW, MÓRZ I RZEK I JEZIOR…





WYCIECZKA NAD RZEKĘ























Byliśmy też nad jeziorem, aby zobaczyć naturalny zbiornik wodny, 

rośliny przybrzeżne oraz rośliny rosnące na wodzie





Zabawy w wodzie to jednak nasze ulubione zajęcie !!!



Zaproszeni przez Janka na basen nauczyliśmy się pływać, nurkować, skakać do wody 

w tempie ekspresowym







Przeprowadzamy doświadczenie „CO PŁYWA, A CO 

TONIE ?

Przed rozpoczęciem doświadczenia, dzieci przygotowały dla siebie

arkusze obserwacji



Sprawdzamy jakie przedmioty pozostają na wodzie, 

a jakie toną. Wyniki obserwacji zapisujemy na arkuszach,

zastanawiamy się z czego zrobione są te przedmioty.



Dzieci próbują tak przekształcić kulkę plasteliny, 

aby nie tonęła, zastanawiają się, czy tak samo dzieje się 

ze statkami



Arkusze obserwacji z wynikami doświadczenia



Badamy, co rozpuszcza się w wodzie?

Sprawdzamy sól, mąkę cukier, 

przyprawy, uważnie obserwujemy

wyniki naszych działań.

Z soli i cukru powstały roztwory, z 

reszty produktów powstały

zawiesiny.



Dzieci wykonały roztwór nasycony soli i założyły

hodowlę kryształków, musiały cierpliwie

czekać na wynik eksperymentów



Nasza hodowla

W  naczyniu ze słoną wodą dzieci zanurzyły  sznurek



Nasza hodowla po trzech tygodniach

Udało się!!!



Czy lód to też woda?

- Stwierdzą nasi naukowcy!



Badanie lodu: dotykamy, kruszymy, oglądamy przez lupę itd.



Sprawdzamy, czy lód tonie w wodzie, wiemy już jaka część góry lodowej schowana jest pod wodą



Sprawdzamy, czy lód roztopi się szybciej w sali, czy na dworze w słońcu?

Wbrew naszym przypuszczeniom lód szybciej roztopił się na dworze.



W której szklance lód roztopi się szybciej?

Szklanka nr 1 – 1 kostka 

Szklanka nr 2 – 2 kostki 

Szklanka nr 3 – 3 kostki



Wynik eksperymentu



Zajęcia podczas których odszukiwaliśmy na mapie 

oraz globusie pustynie  Afryki przyczyniły się do 

kolejnych badań

Postanowiliśmy sprawdzić w jakie 

nawierzchnie wsiąka woda … W tym 

celu nasza sala zamieniła się w 

laboratorium



Po zakończeniu części badawczej przystąpiliśmy do zobrazowania 

naszych obserwacji



A oto ich efekty…







Czy wody nadal jest tyle 

samo?



Aby się upewnić przywróciliśmy 

butelkę do poprzedniej pozycji





Dolewamy i 

odlewamy….





Nasza 

butelka 

pomieścił

a  13 

kubków 

wody



Porównujem

y ilość 

płynów 



Po zabezpieczeniu butelek przed rozlaniem wody przystępujemy do 

pracy…



Muzykowania 

nadszedł czas –

WODNA 

ORKIESTRA







Dzięki projektowi edukacyjnemu „WODA”

dzieci wzbogaciły swoją wiedzę, nauczyły się stawiać hipotezy

oraz wyciągać wnioski z prowadzonych doświadczeń i obserwacji. 

Równocześnie świetnie się bawiły i uczyły współpracy w grupie.


