Víz Világnapja 2017. 03. 22.
Víz!
„Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy
megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.”
( Saint – Exupéry )

Játékos és hasznos feladatokkal telt el a Víz Világnapja alkalmából rendezett délelőtt
a Dabi Óvodában.
Célok, feladatok:
Cél: - Természeti kincseink megóvása
- Zöld jeles nap megünneplése
Feladatok:
1. ,,Vigyázz a vízre!’’
Tevékenység: A kisebb gyermekek 1 pohár vízzel, a nagyobbak 2 pohár vízzel a
kézben mennek át a padon, úgy, hogy ne lötyögtessék ki.
Fejlesztési lehetőségek:
-

mozgáskoordináció fejlesztése
egyensúlyérzék fejlesztése
szem-kéz; szem-láb koordináció fejlesztése
figyelemkoncentráció fejlesztése
türelem fejlesztése

2. ,,Mocsárjárás”
Tevékenység: Nagyméretű kék fóliára fából készült lépegetőket helyezünk. A gyermekeknek
ezekre lépve kell átjutniuk a túlsó partra. Aki lelép ,,beleesik a vízbe ’’.

Fejlesztési lehetőségek:
-

mozgáskoordináció fejlesztése
egyensúlyérzék fejlesztése
gondolkodási, logikai képességek fejlesztése

3. Horgászos játék
Tevékenység : Mennyi halat , békát tudsz kifogni a vízből ?
Fejlesztési lehetőségek:





ügyesség fejlesztése
türelem fejlesztése
szem-kéz koordináció fejlesztése
számfogalom kialakulásának erősítése

4. Szinező és fejlesztő játékok
Tevékenység: Differenciált feladatok, különböző nehézségi fokozatokkal, különböző
korcsoportú gyermekek számára ( egyéni képességek szerint alkalmazva ).
Képes lottó , rész – egész kereső, megadott részletek megtalálása egy nagy képen.
Fejlesztési lehetőségek:






gondolkodási képességek fejlesztése
rész-egész felismerése, látása, alakfelismerés
logikai képességek fejlesztése
koncentráció fejlesztése
türelem,kitartás fejlesztése

Szinezők: vízi élővilággal kapcsolatos, halas, hullámvonalakkal kiegészíthető,
hajós színezők
Fejlesztési lehetőségek:






finommotorika fejlesztése
figyelem fejlesztése
finommotorika fejlesztése
színek ismeretének tudatosítása
helyes ceruzafogás gyakorlása

5. Buborékfújás
Tevékenység: Buborékfújóval minél több és nagyobb buborékok fújása.
Fejlesztési lehetőségek:
 tapasztalatszerzés a víz tulajdonságairól, a tisztítószeres víz tulajdonságairól
 türelem, kitartás fejlesztése
 szem-kéz koordináció fejlesztése
Buborék fújása:
 artikulációs mozgás fejlesztése
Buborék elkapása:
 finommotorika fejlesztése
 taktilis érzékelés fejlesztése ( tapintás, érintés )

Ezen a napon mindenki kék felsőben érkezett.
A nap végén mindenki egy nyakba akasztható medált kapott emlékül.
Baracsi Beáta és Zsidai Mónika
szervezők

