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Svetový deň vody - 22.3. 2022
V týždni, ktorý sa v celej škôlke niesol v téme: „Od semienka k rastlinke“ sme si v urorok 22.3.2022 zároveň
pripomenuli aj MEDZINÁRODNÝ DEŇ VODY.

Trieda MOTÝLIKY:
Deti v triede čakal obrovský dáždnik s kvapkami, pod ktorým si mohli vytvoriť vodné kráľovstvo. Zároveň nám
poslúžil aj na vystúpenie pre deti, či ako oddychová zóna pre deti s knižkami. Pod dáždnikom – ako na javisku sa
nám predstavili so svojimi pesničkami chlapci aj dievčatá.
V rozhovore sme si zopakovali, čo všetko sme sa už dozvedeli o kolobehu vody v prírode, rozmýšľali sme, kde
sa voda všade v prírode nachádza a pripomenuli sme si, ako sa máme o ňu starať a chrániť ju. Vytvorili sme si
pojmovú nástenku o vode.
Vodu potrebuje celá príroda, nielen my ľudia. Potrebujú ju aj rastlinky a zvieratká. Deti si prakticky vyskúšali ako
sa o rastlinky treba starať. Od prípravy kvetináča, uloženie kamienkov, nabratie zeme, zasadenie rôznych
semienok až po poliatie našou vzácnou vodou. Deti dostali za úlohu sa o svoje rastlinky starať a každý deň ich
trošku poliať. Deti táto aktivita veľmi zaujala a celý týždeň so záujmom pozorovali ako ich semienka klíčia
a rastú.
Urobili sme si aj pokus, čo urobia semienka, ktoré majú vodu a ktoré vodu nemajú. Zistili sme, že bez vody nie
je život na Zemi možný.

Trieda LIENKY:
„Zvedavá kvapôčka“, tak sme nazvali Svetový deň vody v našej triede Lienky. O tom, kde sa voda všade
nachádza, ale aj o znečistení človekom sme sa spolu porozprávali. Pozreli sme si rozprávku O kvapôčke.
Spoločne sme sa postarali o rastlinky, ktoré deti zasadili, lebo aj pre ne je voda veľmi dôležitá. Súťažili sme, kto
najskôr vypije vodu pomocou slamky. Deťom sa aktivity páčili a nakoniec sme si zacvičili s Fíha tralala – Kvapi,
kvap.
Počas pobytu vonku sa deti spolu s p.učiteľkami vybrali na vychádzku k potôčiku. Našim cieľom bolo vyčistiť
potôčik, ale čakalo nás prekvapenie. Potôčik bol čistý a deti ho pomenovali „Veselý potôčik“. A tak sme sa
namiesto čistenia potôčika zahrali hru „Na rybárov“.

