Scenariusz wykonania
Doświadczeń przedstawionych
w filmie pt. „OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW”

	

Doświadczenia
Nawiązanie do podstawy
programowej:
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I. 	Obszar fizyczny:
6)	
inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje,
buduje, wykorzystując zabawki, materiały
użytkowe, w tym materiał naturalny;
7)	
w ykonuje czynności, takie jak: sprzątanie,
pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką
i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem
odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni,
używa chwytu pisarskiego podczas rysowania,
kreślenia i pierwszych prób pisania.

Oczyszczalnia Ścieków
Potrzebne będą:
plastikowe butelki, gaza lub ściereczki, słoiki, kamienie,
piasek, żwir, gumki recepturki, nożyczki, brudna woda
(z kałuży).
Przebieg:
N. pomaga dzieciom odciąć dna butelek. Dzieci owijają
szyjki butelek gazą i przymocowują ją recepturkami.
Ustawiają butelki w słoikach szyjkami w dół. Układają
w butelce po kolei warstwy: gazy, piasku, żwiru,
kamyczków. Powoli wlewają do konstrukcji brudną wodę.
Porównują wodę sprzed oczyszczenia z wodą
po oczyszczeniu.
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Wyjaśnienie:
Zanieczyszczenia wody mają różny charakter – niektóre
są widoczne gołym okiem, obecność innych można
wykryć dopiero za pomocą specjalistycznego sprzętu.
Dziś dzieci zbudowały prostą oczyszczalnię ścieków.
Brudna woda została oczyszczona przez filtr składający
się z różnego rodzaju warstw: gazy, piasku, żwiru
i kamyczków. Każda warstwa zatrzymywała inne
zanieczyszczenia. Przefiltrowana woda nie nadaje się
jeszcze do picia ze względu na znajdujące się
w niej najmniejsze drobinki oraz drobnoustroje.
W prawdziwych oczyszczalniach stosuje się
dokładniejsze sposoby usuwania zanieczyszczeń
i drobnoustrojów. Jednak nigdy nie należy pić płynów
niewiadomego pochodzenia!

III. Obszar społeczny:
5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych
czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych;
przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy
w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie,
pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9)	
komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi,
wykorzystując komunikaty werbalne i
pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania
społeczne wobec innego dziecka, grupy.
IV. 	Obszar poznawczy:
2)	
w yraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy
znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą
języka mówionego […];
13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje
pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując
np. dłoń, stopę, but;
16)	posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania
innych czynności pojęciami dotyczącymi
następstwa czasu […];
18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk
przyrodniczych […];
19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą,
np. oglądanie książek, zagospodarowywanie
przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi,
korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

