За време
на капење

За време на капење
Капењето е настан во кој најголем дел од
децата уживаат, но некои деца не успеале
да создадат позитивно искуство и се
чувствуваат вознемирено додека трае
капењето. За да му помогнете на вашето
дете да се чувствува пријатно и да научи
да ужива во водата, може да ви помогнат
и игрите. Капењето не е само начин на
одржување лична хигиена, туку и можност
детето да учи, како на пример да научи да
споредува волумени.
Потребни материјали: пластични чаши и
тенџерчиња во различна големина.

Инструкции
1. Наполнете ја кадичката со топла вода
и ставете повеќе чаши со различни
големини. Наполнете една чаша,
објаснете дека е чашата наполнета до
горе и повеќе не може да се дотури
вода. Сега испразнете ја чашата и
покажете дека е празна. Охрабрете го
детето да го направи истото и да го каже
истото. „Еве, сега чашата е полна и, еве
сега, чашата е празна.

2. Изберете две чаши, една помала и
една поголема. Наполнете ги со вода.
Запрашајте се гласно дали чашите
содржат исто количество на вода.
Коментирајте гласно за тоа дали вашата
чаша има повеќе, помалку или исто
количество на вода колку и чашата на
детето. Истурете малку вода од вашата
во неговата чаша и разговарајте што
се случува. Коментирајте: „О хо, нема
доволно место во твојата чаша за да

ја ставам целата вода од мојата чаша.
Мојата чаша сѐ уште не е испразнета, а
твојата веќе се наполни.”

3. Повторете го ова неколку пати. Дадете
му на детето поголема чаша и истурајте
во неа од вашата чаша и, зборувајте му:
„Еве, мојата вода се потроши, а твојата
чаша сѐ уште не е наполнета.”

4. За време на следното капење, направете
сценарио во кое детето ќе биде лидер,
детето ќе избира чаши, тоа ќе ви каже
дали да изберете помала, или поголема
чаша од неговата. Продолжете да ги
полните чашите и да ја истурате водата
од една во друга чаша, постојано
коментирајќи дали има, или нема место
за уште вода.
Повторувајте сѐ додека сметате детето
ужива.

Белешки за родителите
• Оваа активност помага за мерење на
волуменот;
• На малите деца ќе им треба време да се
адаптираат. Дозволете му на детето да
си игра и постепено воведувајте нови
чекори, штом почувствувате дека е
подготвено да партиципира;
• Проширување на играта за поголемите
деца: Вклучете чаши со различна
големина. Со зголемување на искуството
воведувајте и стандарди за мерење
како што се чаши (голема и мала чаша),
лажици (голема или мала лажица) за
понатамошно експериментирање со
волумените.

