
Witajcie :)

Dziś będziemy mówili o WODZIE.

Tak naprawdę jest ona niezwykła.

Wszyscy jej potrzebujemy.

Tam, gdzie jest woda, jest życie.

Bez wody nie byłoby na Ziemi, ani zwierząt, ani ludzi.

Każdy wie, że woda jest mokra, płynna i nie ma koloru. 



Lecz woda może stać się całkiem inna.

Czasem jest twarda jak kamień, bo zamienia się w lód.

Kiedy tak się dzieje?

Oczywiście, gdy na dworze jest zimno, a dokładniej, gdy temperatura powietrza spada poniżej 0°C.

Może też być niewidzialna i unosić się w powietrzu.



Jest to para wodna :), 

na dworze mgła.

Para wodna powstaje poprzez ogrzanie wody.

Najwidoczniejsze jest to, gdy gotujemy wodę.

Woda spada także z nieba.

Może być deszczem.

śniegiem

gradem



Możemy spotkać ją także w butelce, nad jeziorem, rzeką czy nad morzem.

A nawet na basenie

Każda z nich jest inna.

Więcej o tym na filmiku

https://www.youtube.com/watch?v=gpTRAUcNDh0

Dowiecie się z niego:
Ile wody jest na świecie?

Ile wody jest w nas?

https://www.youtube.com/watch?v=gpTRAUcNDh0


Ile potrzebujemy pić wody?

Jak krąży woda w przyrodzie?

Jaka woda jest dobra do picia?

Jak oczyszczamy wodę?

Podsumujmy.

Komu potrzebna jest woda?



Mamy nadzieję, że wiecie więcej już o wodzie.

Jak woda krąży wokół nas?
Już widzieliśmy to na wcześniejszym filmie, ale to krótkie podsumowanie.

https://www.youtube.com/watch?v=kar8FfEDVwQ

Po co człowiekowi woda?

https://www.youtube.com/watch?v=kar8FfEDVwQ


Już wiemy, że woda jest nam bardzo potrzebna w życiu.

Teraz kilka zagadek nad strumykiem

Zapamiętaj jak najwięcej, a potem odpowiedź na pytania

https://www.youtube.com/watch?v=k-keE_Vd-EE

Pamiętajmy o tym by oszczędzać wodę.

https://www.youtube.com/watch?v=k-keE_Vd-EE


Dwa zadania z kropelkami wody dla Ciebie



Eksperymenty z wodą, które możesz wykonać w domu

Wędrująca woda

Do zabawy potrzebne jest 6 szklanek podobnej wysokości. Do co drugiej wlewamy wodę, a

następnie dodajemy barwnik. Jeśli nie macie barwników, wodę można łatwo zabarwić wkładając do

szklanki z ciepłą wodą kolorową bibułę. Do przygotowanych szklanek wkładamy złożone w paski

papierowe ręczniki. 

Potrzeba cierpliwości ;)

Oto filmik jak go wykonać
https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44&t=1s

CO PŁYWA, CO TONIE?

Do miski z wodą wrzucamy różne przedmioty: ołówek, kamień, moneta, skruszony styropian,

skorupki od orzecha, piórko, gwóźdź, piasek, spinacz biurowy, klucz, korek, magnes, spinacz,

plastikowy klocek, kawałeczek drewna, papier.

Obserwujcie co tonie, a co pływa.

Wnioski: przedmioty wykonane z drewna, plastiku i styropianu pływają. 

Pozdrawiamy, Pani Edyta i Pani Ewa

https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44&t=1s

