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Temat: Potęga wody 

1. Zabawa z globusem i/lub z mapą – Oceany i kontynenty na Ziemi. 

Dziecko odszukuje na globusie/ mapie lądy i zbiorniki wodne, w tym duże 

akweny, m.in. takie jak Ocean Atlantycki, ale też Morze Bałtyckie. Zastanawia 

się, czego jest więcej: lądu czy wody. 

 

2. Słuchanie piosenki „Piosenka o zdrowej wodzie” Mała Orkiestra Dni 

Naszych. 

https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g 

Zabawa ilustracyjna ze śpiewem rymowanki Zimna woda siły doda. 

 

3. Rozmowa inspirowana wierszem J. Papuzińskiej „Chora rzeka”, 

połączona z eksperymentowaniem. 

 

 Zagadki słuchowe.  

Rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez wodę. Nagrania dźwięków 

towarzyszących np. nalewaniu i wylewaniu wody, przelewaniu wody, 

spuszczaniu wody w toalecie, nalewaniu wody do wanny, drobnemu deszczowi, 

ulewie pozyskane przez rodzica.  Dziecko wsłuchuje się w odgłosy, próbuje je 

rozpoznać i nazwać.  

 

 Praca z obrazkiem w kartach pracy numer 70-71, proszę o przeczytanie 

poleceń. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=72 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf 

(tutaj można wydrukować Kartę pracy) 

Dziecko: 

− mówi, co się dzieje na obrazku,  

− słucha nazw podzielonych na małe cząstki (głoski) i mówi całe słowa, 

− odczytuje z rodzicem tekst wyrazowo- obrazkowy, 

− rysuje szlaczek po śladzie, 

− mówi  co słychać na początku nazw obrazków, 

https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=72
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf


− obok każdych dwóch obrazków w szeregu rysuje trzeci, którego nazwa 

rozpoczyna się tą samą głoską, 

− czyta i układa z liter odszukanych wśród naklejek wyraz herbata. 

 

 Rozmowa na temat znaczenia wody w przyrodzie. 

Spryskiwacz do roślin, butelka z wodą (ze szczelnie zakręconym korkiem), zdjęcia 

przedstawiające powódź i suszę, napis woda.  

Dziecko siedzi z zamkniętymi oczami. Rodzic rozpyla nad nim wodę ze 

spryskiwacza do roślin. Prosi dziecko o opisanie jego doznań. Następnie pyta 

dziecko: Komu i czemu jest potrzebna woda? Co się dzieje w przyrodzie, gdy wody 

jest za dużo lub za mało? Dziecko ogląda sobie niepełną butelkę z wodą, ze 

szczelnie zakręconym korkiem. Balansuje nią i odpowiada kolejno na zadane 

pytania.  

Następnie rodzic pokazuje zdjęcia przedstawiające powódź i suszę. Wprowadza 

do czytania całościowego wyraz woda. Dziecko odczytuje wyraz całościowo, 

wyróżnia pierwszą głoskę. mówi, ile głosek słyszy w tym słowie. Rodzic pyta 

dziecko, co wie na temat wody. Rodzic uzupełnia wypowiedzi dziecka. 

 

 Rodzic przekazuje ciekawostki na temat wody. 

Woda to związek chemiczny, który może występować w stanie ciekłym, gazowym 

(para wodna) i stałym (lód). Woda jest niezbędnym składnikiem pokarmowym dla 

wszystkich organizmów na Ziemi. Bez wody człowiek przeżyje znacznie krócej niż 

bez jedzenia. Dla roślin i zwierząt niebezpieczne są okresy długotrwałych opadów 

i powodzi, a także suszy, które często zdarzają się wiosną i latem. Woda może być 

słona lub słodka. Słoną wodę zawierają oceany, w których jest zgromadzona 

większa część wody występującej na Ziemi. Słodkiej wody dostarczają nam 

głównie rzeki i jeziora. W wielu przypadkach słodka woda musi być najpierw 

uzdatniona, aby mogła być wykorzystana do bezpośredniego użytku przez 

człowieka, np. do picia i do mycia się. 

 

 Rodzic pyta dziecko: 

Czy każdą wodę można pić? Co może świadczyć o tym, że woda jest czysta lub 

brudna? Uzupełnia wypowiedzi dziecka. Zaprasza do wysłuchania wiersza. 

 

 Wysłuchanie wiersza J. Papuzińskiej „Chora rzeka”. 

 

Śniła się kotkowi rzeka, 

wielka rzeka pełna mleka... 

Tutaj płynie biała rzeka. 

Jak tu pusto! 

Drzewo uschło... 

Cicho tak – 



ani ptak, ani ważka, ani komar, ani pąk, 

ani gad, ani płaz, ani ślimak, 

ani żadna wodna roślina, 

ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg, 

nikt nie żyje tutaj, 

bo rzeka jest zatruta. 

Straszy napis: „ZAKAZ KĄPIELI”. 

Mętny opar nad wodą się bieli. 

Chora rzeka nie narzeka, tylko czeka... 

 

 Rozmowa na temat wiersza. 

Rodzic pyta dziecko: Co się śniło kotkowi? Jakiego koloru była rzeka? Dlaczego 

rzeka była biała? Co działo się z przyrodą przy białej rzece? Dlaczego w takiej 

rzece nie wolno się kąpać? Na co może czekać rzeka?  

 

 Część badawcza.  

Poznawanie wiadomości na temat zanieczyszczeń zawartych w wodzie i ich 

wpływu na środowisko. 

(Cerata, słoik z wodą z kałuży, miska, czysta woda, olej, piórko, szklane naczynie, 

słoik, gaza, woda zanieczyszczona kamykami, patyczkami, trawą i piaskiem, 

zdjęcie przedstawiające oczyszczalnię ścieków) 

 Badanie wody brudnej (np. z kałuży). 

Rodzic pokazuje dziecku słoik z wodą z kałuży. Dziecko ogląda wodę, obserwuje, 

co w niej pływa. Mówi, jaka jest ta woda. Rodzic pyta dziecko: Skąd się bierze 

woda w kałuży? Dlaczego woda w kałuży jest zanieczyszczona? Informuje 

dziecko, że padający deszcz łączy się z zanieczyszczeniami z powietrza (np.  

z dymem wydobywającym się z kominów) i opada na ziemię. Wyjaśnia pojęcie 

kwaśny deszcz i jego negatywny wpływ na środowisko. Kwaśnymi deszczami 

nazywamy opady atmosferyczne o odczynie kwaśnym. Kwasy tworzą się  

w wyniku reakcji wody z utrzymującymi się w powietrzu zanieczyszczeniami  

i gazami, takimi jak: tlenki azotu, dwutlenek węgla i dwutlenek siarki, powstałymi 

m.in. w wyniku spalania paliw, produkcji przemysłowej czy wybuchów 

wulkanicznych. 

 

 Badanie wody zanieczyszczonej olejem.  

Rodzic wlewa do miski czystą wodę, a następnie trochę oleju. Dziecko obserwuje, 

jak olej utrzymuje się na powierzchni wody. Następnie rodzic zanurza w misce 

pióro i je wyjmuje. Dziecko obserwuje, jak olej osadził się na piórze. Rodzic 

pomaga mu dojść do wniosku, że olej pływa na powierzchni, ponieważ jest 

lżejszy od wody. Pióro po wyjęciu z wody zmieszanej z olejem jest posklejane. 

Rodzic wyjaśnia dziecku, że oceany i rzeki, na których powierzchni pływają 

zanieczyszczenia oleiste, takie jak np. ropa naftowa, są niebezpieczne dla 



zwierząt, zwłaszcza ptaków. Ich pióra sklejają się i robią się cięższe, co 

uniemożliwia latanie i ptaki giną. 

 

 Oczyszczanie wody. 

Rodzic ustawia na ceracie słoik bez wieczka, z umocowaną na jego wierzchu gazą 

(filtrem), oraz szklane naczynie z wodą zanieczyszczoną kamykami, patyczkami, 

trawą i piaskiem. Przelewa zanieczyszczoną wodę do słoika. Dziecko obserwuje, 

jak zanieczyszczenia zatrzymują się na gazie. Dochodzi do wniosku, że filtr 

zatrzymuje zanieczyszczenia – oczyszcza wodę. Rodzic mówi dziecku, że ludzie 

dostrzegli niekorzystny wpływ zanieczyszczonej wody na środowisko  

i postanowili ją oczyszczać. Wyjaśnia znaczenie słowa ściek. Pokazuje na zdjęciu 

oczyszczalnię ścieków i przekazuje podstawowe informacje na temat jej 

działania. 

 

 Burza mózgów: W jaki sposób możemy chronić wodę? 

Wprowadzenie karty oszczędzania wody. 

Karton, mazak, zdjęcie przedstawiające oczyszczalnię ścieków. 

Rodzic pyta, jak dziecko rozumie słowo oszczędzanie. Wyjaśnia to pojęcie. 

Następnie rodzic kładzie przed dzieckiem karton. Pyta: Co możemy robić, aby nie 

zabrakło wody? W jaki sposób możemy oszczędzać wodę? Dziecko podaje swoje 

propozycje, a rodzic zapisuje je na kartonie. 

 

Przykłady sposobów oszczędzania wody: 

– gromadzenie wody deszczowej i podlewanie nią roślin w ogrodzie, 

– branie prysznicu zamiast kąpieli w wannie, 

– dokręcanie kranu przed wyjściem z łazienki, 

– w czasie mycia zębów korzystanie z kubeczka z wodą, 

– budowanie oczyszczalni ścieków. 

 

Rodzic mówi dziecku także o organizowaniu przez ludzi akcji propagujących 

oszczędzanie wody, takich jak, np. Światowy Dzień Wody ustanowiony przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ, którego podstawową ideą jest uświadomienie 

ludziom, jak ważna jest prawidłowa gospodarka wodą dla życia na Ziemi. 

Następnie rodzic zachęca dziecko do oszczędzania wody. 

 

 Ćwiczenie relaksacyjne „Masaż wodny.” 

Rodzic prosi dziecko, aby usiadło za nim. Snuje opowieść o wodzie. Dziecko 

rysuje palcem na plecach rodzica, kreski: pionowe, poziome, linie faliste, stukają 

opuszkami palców itp. 

Na koniec wykonywania masażu dziecko naśladuje strząsanie wody z rąk. Potem 

następuje zamiana miejsc. 

 



 Powtarzanie popularnej rymowanki Czysta woda zdrowia doda.  

Wypicie wody. Woda niegazowana z butelki, kubeczek jednorazowy. Dziecko 

kilkakrotnie powtarza słowa rymowanki: Czysta woda zdrowia doda –  

z podziałem na sylaby, rytmicznie klaszcze, tupie, wykonuje podskoki. Na koniec 

zajęć  dziecko  pije wodę niegazowaną z kubeczka jednorazowego  

i opowiada o wrażeniach odczuwanych wewnątrz organizmu po wypiciu wody.  

 

4. Ziemia przyszłości – kolaż. 

Praca plastyczna: arkusz białego papieru formatu A3, czarno-białe gazety, 

kolorowe czasopisma, mazaki i flamastry, węgiel rysunkowy, kolorowy papier, 

bibuła, ścinki materiałów, klej żelowy, farby plakatowe, pędzel. 

Słuchanie muzyki. Ekspresja słowna: Co czeka Ziemię? Rodzic prosi dziecko, aby 

wyobraziło sobie, jak według niego może wyglądać nasza planeta  

w przyszłości.  

Następnie prosi dziecko o położenie się na dywanie i zamknięcie oczu. Włącza 

kolejno nagrania dwóch gatunków muzyki: muzyki elektronicznej (ponurej)  

i relaksacyjnej. Dziecko odpowiada na pytania: Z czym kojarzą się  te nagrania 

muzyki? Co czuje słuchając każdej muzyki? Czy były to uczucia przyjemne, czy 

nieprzyjemne? Jaką Ziemię wyobraża sobie podczas słuchania każdej muzyki? 

Oglądanie zdjęć przedstawiających różne miejsca na Ziemi – piękne, czyste oraz 

zanieczyszczone (zurbanizowane). Dziecko ogląda zdjęcia, wskazuje te, które 

według niego przedstawiają piękno przyrody, oraz przedstawiające miejsca 

zniszczone przez ludzi, np.: zaśmiecony las, usychające drzewa. Określa, co mu 

się podoba, a co nie i dlaczego? 

 

 Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. 

Białą dużą kartkę składamy na pół w poprzek dłuższego boku, pokazuje dziecku 

zgromadzony materiał. Zachęca, by najpierw rozplanowało na całej kartce 

wybrane przez siebie elementy krajobrazu i wykorzystało jak największą liczbę 

materiałów. 

 

 Na jednej połowie kartki planetę zanieczyszczoną – dziecko np. wyrywa 

czarno-białe paski z gazet, przykleja je na kartonie, dokleja fragmenty tkanin  

w ciemnych kolorach, a następnie rysuje elementy flamastrami w ciemnych 

kolorach oraz węglem rysunkowym.  

 

 Na drugiej połowie kartki  przedstawia planetę czystą – dziecko np. wyrywa 

paski z papieru kolorowego i bibuły i przykleja je na kartonie. Dokłada ścinki 

materiałów oraz zdjęcia roślin i zwierząt wydarte z kolorowych czasopism. 

Dorysowuje elementy pastelami olejnymi lub farbami w jasnych kolorach. 

 



 Dziecko dokonuje oceny swojej pracy, wypowiada się na temat: Który 

obraz Ziemi podoba ci się bardziej? Dlaczego? 

 

 

 

Powodzenia!  

 


