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Uświadamianie dzieci o wpływie ludzi na środowisko 
i odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest Ziemia, 
jest niezbędne do kształtowania właściwych nawyków, 
które przełożą się na codzienne zachowania przyjazne 
naturze. W Hydromisji wierzymy, że „Nauka przez zaba-
wę” to klucz do sukcesu. 

Uczymy, wykorzystując elementy grywalizacji. Pomaga-
my w poznawaniu natury dzięki samodzielnie wykonywa-
nym doświadczeniom. Wprowadzamy w ciekawy świat, 
wykorzystując wiedzę z dziedziny chemii, fizyki, biologii 
i geografii. 



ZA NASZE 
CELE 
STAWIAMY:

 —  naukę szacunku do środowiska przyrodniczego 
i kształtowanie proekologicznych nawyków

—  zainteresowanie dziecka tematami związanymi 
z ekologią

—  zrozumienie znaczenia dostępu do czystej 
wody dla organizmów

—  zapoznanie z systemem wodociągowo-kanali-
zacyjnym



Woda jest przecież niebieska! A może nie? Skoro morze jest niebie-
skie, czemu w szklance staje się bezbarwne? Dowiedz się więcej o tym 
zmiennokształtnym bohaterze zajęć.

Forma zajęć: SENSORYCZNE

Tematyka: Właściwości fizyczne wody - kolor, zapach, stany skupienia, 
gęstość, napięcie powierzchniowe.

MISJA: CZY WODA JEST NIEBIESKA?

MISJA: DLACZEGO PADA DESZCZ?

Potrafi popsuć niejedną zabawę, ale również być fantastyczną formą 
rozrywki. My jednak opowiemy, jak ważną rolę odgrywa. A gdyby tak 
zamknąć chmurę w słoiku? 

Forma zajęć: WARSZTATOWE

Tematyka: Wszechobecność wody w życiu codziennym: sposób, w jaki 
krąży w przyrodzie, ale też w jaki może wzbogacić Twoją zabawę.

MISJA: JAK WODA TRAFIA DO KRANU?

Od ujęcia przez dom, aż po oczyszczalnię ścieków. Skryta głęboko pod 
ziemią płynie rurociągami do Twojego domu i na każde odkręcenie kur-
ka służy Twojemu zdrowiu i codziennym potrzebom. Poznaj tajemniczy 
labirynt, który pokonuje woda. 

Forma zajęć: INTERAKTYWNE 

Tematyka: Wyjaśnienie skąd pochodzi woda, gdzie trafia, kiedy jest już 
zużyta i jak ją oszczędzać. 

Napisz do nas i zaplanuj wizytę w Twojej 
placówce hydromisja@giwk.pl 

— Oferta edukacyjna 2020/2021 
—  Zajęcia dostępne od poniedziałku do piątku 
— Czas trwania zajęć 1,5 h


