Svetový deň vody v materskej škole
Čo je to vlastne voda? Krátky slovník slovenského jazyka ju definuje
nasledovne: prírodná kvapalina (v zemi i na povrchu) slúžiaca ako zákl. nápoj, použ. v
priemysle
ap.;
chem. H20: čistá, pramenitá v., pohár v-y, umyť sa studenou v-ou, dažďová v., v. z potoka,
morská v., odpadová v., minerálna v.;
Svetový deň vody siaha do roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji
odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie Organizácie
Spojených národov reagovalo vymenovaním 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody, od
tej doby sa koná každoročne. I v našej materskej škole sme utorok 22. marca venovali téme
vody. Vo všetkých triedach mali pani učiteľky pre deti pripravené aktivity od výmyslu sveta.
Deti v III. triede Motýliky dostali za úlohu prísť v modrom oblečení. Pokyn dodržali, a tak sa
v triede „zvodnievalo“ od rána. S pani učiteľkou podľa predlohy deti vystrihovali
a anilínovými farbami vymaľovali kvapky vody – každé dieťa si namiešalo svoju vlastnú
modrú farbu – na tie potom nalepili menšie kvapôčky zobrazujúce, na čo všetko vodu
používame. Nasledovala „vodná pavučinka“ z klbka a pozeranie náučného videa Kolobeh
vody, v ktorom si deti upevnili už dosiahnuté vedomosti o kolobehu vody a o jej šetrení.
Počas prechádzky pozorovali život v okolí rieky.
Naše Lienky z II. triedy v spolupráci s pani učiteľkami vytvorili plagát o kolobehu vody,
vymaľovali obrázky zobrazujúce, na čo všetko vodu používame. Pani učiteľka s deťmi robila
i hókusy-pókusy zamerané na pozorovanie zmeny skupenstva vody. Taktiež sa o vode naučili
báseň. Aj ony sledovali náučné video, v ktorom sa dozvedeli aj o čistení vody a živote v nej.
Na život vo vode sa zamerali aj naše najmenšie detičky v I. triede Mravčekovia. Pre nich si
pani učiteľka pripravila zaujímavú aktivitu – pomocou vrchnákov z fliaš deti podľa predlohy
skladali rybu i nápis svetový deň vody. Rozcvičili si jazýčky pri učení sa básne o vode. Svoje
umelecké schopnosti naplno prejavili pri tvorbe spoločného plagátu znázorňujúceho život pod
vodou.
Umelecké dielka všetkých detí si rodičia môžu pozrieť v interiéri materskej školy.
Deti si z aktivít odniesli mnoho nových vedomostí a pani učiteľky už teraz premýšľajú, čo
zaujímavé si pre detičky nachystajú na ďalší Svetový deň vody.
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