
Zabawy badawcze z wodą 

Cel: -rozwijanie kompetencji matematycznych dotyczących porównywana 

objętości;  

-rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej; 

-utrwalanie zasad przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej-

ochrona przed chorobami. 

 

 

„Jak możemy zmierzyć objętość wody?” – zabawa badawcza. 

Pokazujemy dziecku naczynia o różnej objętości: litrowa butelka, półlitrowa 

butelka, litrowy słoik, szklanka. 

- Wodę z litrowej butelki przelewamy do szklanek – dziecko liczą ile szklanek 

napełniono wodą z litrowej butelki. - Wodę z dwóch szklanek przelewa do 

butelki litrowej, a z kolejnych dwóch szklanek do butelki półlitrowej – dziecko 

porównuje zawartość obu butelek. - Wodę z butelki półlitrowej przelewa do 

drugiej butelki litrowej – dziecko porównuje zawartość obu butelek. - Jedna 

butelka półlitrowa stoi, a druga leży na stole – dziecko obserwuje je i ocenia, 

czy w butelkach jest tyle samo wody, czy w którejś z nich jest więcej lub mniej 

wody. Stwierdza, że położenie butelek nie zmienia objętości wody. - Rodzic 

wlewa cztery szklanki wody do butelki litrowej i cztery szklanki wody do słoika 

litrowego – dziecko porównuje zawartość obu naczyń. 

 

 

 

 

 

 



 „Co dzieje się, gdy odlewam i dolewam wodę?” – zabawa badawcza.  

- z litrowej butelki napełnionej wodą rodzic odlewa jedną szklankę. Zaznacza 

flamastrem ile wody zostało. - Odlewa z butelki kolejną szklankę i zaznacza 

flamastrem ilość wody – dziecko widzą, że wody ubywa. - Dwie szklanki wody 

wlewa do drugiej butelki litrowej, zaznacza flamastrem miejsce do którego 

sięga woda. Dziecko porównuje ilość wody w obu butelkach. Stwierdza, że 

kiedy odlewamy wodę, wówczas ubywa jej. Przy dolewaniu wody, przybywa jej. 

„Burza w szklance wody” – zabawa oddechowa.  

Dziecko zanurza słomkę w wodzie i dmucha tak mocno, aby powstały bąbelki. 

po kilku głębszych dmuchnięciach wyjmuje słomkę i odpoczywa. Następnie 

wkłada słomkę do szklanki i nie dotykając wody i wydmuchuje „dołek” w 

wodzie.  

 

 

 

 

„Zabawy w słoneczny dzień” – zabawy i ćwiczenia ruchowe 

„Rowery” – Dziecko spokojnie porusza się  po pokoju z wysokim unoszeniem 

kolan. Ręce naśladują trzymanie kierownicy. 

 „Umiem trzymać równowagę” – Dziecko stoi na jednej nodze, drugą wolną 

nogą zataczają w powietrzu koła.  

„Słońce świeci – deszcz pada” – na hasło „słońce świeci” – dziecko swobodnie 

poruszają się po pokoju. Na hasło „deszcz pada” – stoi nieruchomo trzymając 

ręce nad głową. 

 „Podskoki” – Dziecko wykonuje kilka podskoków obunóż w przód, do tyłu oraz 

jednonóż na prawej i lewej nodze.  

„Marsz” – Dziecko maszeruje po obwodzie koła na palcach, na piętach, na 

całych stopach. 



 

Pamiętajmy  o przestrzeganiu zasad higienicznych: 

1.Myj często ręce wodą z mydłem przez 30 sekund. 

2. Myj ręce przed każdym posiłkiem i po wyjściu z toalety. 

3. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Jak 

najszybciej wyrzuć chusteczkę do kosza i umyj ręce. 

4. Unikaj dotykania oczu ,nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które 

mogą być zanieczyszczone wirusem. 

 

https://www.gov.pl/attachment/f90c55ed-6683-48fa-ae3d-

e853e1e4f030 
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