
 
 

  

 

 

1. Rozmowa  z dzieckiem na podstawie wiersza T. Ferenc pt. „Woda”. 

 

„W sadzie jej pełno: w studni aż dudni, w deszczu pluszcze głośno, 

w rzece płynie, na samym morza dnie utopiona, nie ginie. 

W chmurze lekka jak para, w wiadrze ciężka jak ołów, 

piękna jak Wodospad Niagara, w ogrodzie jak rosnący ogród. 

A co drzewa mówią, gdy im brak wody? Co kwiaty, Gdy nie ma deszczu? 

Co powiesz ty, Gdy przez dnie całe sucho w kranie i sucho w powietrzu? 

Co powie żółta trawa i popękana ziemia, pusta studnia i rzeka, i Sahara bez cienia?” 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania: 

➢ Gdzie znajduje się woda?  

➢ Jak można dbać o środowisko i wodę?  

➢  Co by było, gdyby wody zabrakło”? 

 

2. Rozmowa kierowana na temat zaśmiecania i zanieczyszczania wód na podstawie ilustracji:  Rodzic 

pokazuje dziecku  ilustracje zanieczyszczonej oraz czystej wody jeziora i rzeki. Dziecko przygląda 

się ilustracjom i mówi, czego nie powinno być w wodzie (np. opony, puszki, innych śmieci). Rodzic 

rozmawia z dzieckiem o właściwym zachowaniu podczas przebywania nad wodą.  



 
 

3. Rodzic prezentuje dziecku film pt. „Zanieczyszczenie rzek”     

Film tu: https://youtu.be/XwPK0mCWq2Y 

 

4. Woda czysta i brudna. 

Rodzic  wyjaśnia dziecku: W trakcie gdy używamy wodę, bardzo często ulega ona zabrudzeniu. 

Taka woda jest niezdrowa dla ludzi zwierząt i roślin. Ponieważ tej brudnej wody powstaje bardzo 

dużo na całym świecie, ludzie wymyślili sposób na jej oczyszczanie – filtry i dzięki temu 

możemy skorzystać z niej ponownie. Miejsca w których oczyszcza się brudną wodę nazywamy 

oczyszczalniami ścieków.  

 

 

https://youtu.be/XwPK0mCWq2Y


 

5. Co my możemy zrobić, aby oszczędzać wodę? – rozmowa z dzieckiem na temat sposobów 

oszczędzania wody.  Dziecko na podstawie ilustracji próbuje podać przykłady zachowań, które 

pozwalają zaoszczędzić wodę w codziennych czynnościach każdego człowieka: (wyłączanie wody 

podczas mycia, prysznic zamiast wanny, nie myć naczyń pod bieżącą wodą, naprawić cieknący 

kran, w ogrodach wykorzystać deszczówkę itp.) 

 

 
 

6. Rodzic może dodatkowo zaprezentować dziecku film edukacyjny „ Jak oszczędzać wodę” 

Film tu: https://youtu.be/Xmx2Yn5mutI  

 

7. „Deszczowa orkiestra”  - zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami dźwiękonaśladowczymi.  

Najpierw Rodzic czyta dziecku tekst i wskazuje w jakiej części piosenki, jakie należy wykonać 

ruchy – dziecko powtarza dźwięk i ruch. Następnie R. odtwarza dziecku piosenkę. 

Piosenka tu: https://soundcloud.com/alina-pacura/deszczowa-orkiestra 

 

Deszczowa orkiestra sł. i muz. Joanna Bernat 

 

I. Kto nie lubi deszczu, kto się boi burzy, komu w niepogodę czas się dłuży /poskoki w 

wolnej przestrzeni w pokoju 

niechaj zagra z nami w deszczowej orkiestrze, bo my gramy razem z deszczem. /poskoki 

w wolnej przestrzeni w pokoju 

https://youtu.be/Xmx2Yn5mutI
https://soundcloud.com/alina-pacura/deszczowa-orkiestra


/na refren dziecko siada na podłodze i naśladuje dźwięki 

Ref. Bum, bum, bum, bum, bum! - burza gra /klaśnięcie na każdą sylabę wersu 

.Szu, szu, szu, szu, szu! - szumi wiatr./ pocieranie całymi dłońmi o siebie 

Kap, kap, kap, kap, kap! - kapie deszcz. / opuszkami palców uderzanie o podłogę 

i my razem z deszczem gramy sobie też./ uderzanie obiema dłońmi o kolana 

Bum, bum, bum, bum, bum! - burza gra. /klaśnięcie na każdą sylabę wersu 

Szu, szu, szu, szu, szu! - szumi wiatr./ pocieranie całymi dłońmi o siebie 

Kap, kap, kap, kap, kap! - kapie deszcz. / opuszkami palców uderzanie o podłogę 

Baw się razem z nami, jeśli tylko chcesz./ klaśnięcie  i uderzenie w kolana na zmianę 

 

II. Nasza roześmiana, deszczowa orkiestra ciągle gra i grać nie może przestać. /poskoki w 

wolnej przestrzeni w pokoju 

Więc nie zwlekaj długo i zagraj dziś z nami. Do zabawy zapraszamy. /poskoki w wolnej 

przestrzeni w pokoju 

 

/na refren dziecko siada na podłodze i naśladuje dźwięki 

 

Ref. Bum, bum, bum, bum, bum! - burza gra /klaśnięcie na każdą sylabę wersu 

.Szu, szu, szu, szu, szu! - szumi wiatr./ pocieranie całymi dłońmi o siebie 

Kap, kap, kap, kap, kap! - kapie deszcz. / opuszkami palców uderzanie o podłogę 

i my razem z deszczem gramy sobie też./ uderzanie obiema dłońmi o kolana 

Bum, bum, bum, bum, bum! - burza gra. /klaśnięcie na każdą sylabę wersu 

Szu, szu, szu, szu, szu! - szumi wiatr./ pocieranie całymi dłońmi o siebie 

Kap, kap, kap, kap, kap! - kapie deszcz. / opuszkami palców uderzanie o podłogę 

Baw się razem z nami, jeśli tylko chcesz./ klaśnięcie  i uderzenie w kolana na zmianę 

 

9. Obieg wody w przyrodzie-   Na podstawie ilustracji  rodzic rozmawia z dzieckiem na temat krążenia 

wody w przyrodzie.  

 

  



 

Chmury zatrzymują wilgoć, która opada w postaci deszczu. Woda opadowa trafia do  zlewni 

(obszar, z którego wody spływają do jednego punktu danej rzeki, jeziora, bagna  lub jej fragmentu, a 

w końcu spływa do morza). Woda z powierzchni mórz i lądów parując dostaje się do atmosfery, 

gdzie ulega kondensacji ( para wodna zamienia się w ciekłą wodę) i tworzy chmury. Pełny obieg 

wody w atmosferze trwa 12 dni”. 

• Film edukacyjny „Obieg wody w przyrodzie” dostępny pod adresem: 

https://youtu.be/EXfEySFqfyQ 

 

10. Woda słodka – woda słona” – na naszej planecie znajdują się oceany, morza, rzeki, jeziora i inne 

zbiorniki wodne. Oceanów i mórz jest o wiele więcej niż lądów. Lądy (kontynenty) otoczone są 

właśnie przez oceany. Woda w oceanach i morzach jest słona, natomiast w zbiornikach wodnych 

znajdujących się na lądzie woda jest słodka.  

• Wody słodkie mogą płynąć lub stać. Rzeki, strumienie i potoki to wody słodkie płynące. Natomiast 

bagna, stawy i jeziora to wody słodkie stojące. Wody te stanowią środowisko, w którym żyją rośliny 

i zwierzęta słodkowodne oraz są niezbędne do życia roślinom i zwierzętom lądowym. Zasoby wody 

słodkiej są używane przez człowieka do celów spożywczych, gospodarczych oraz rekreacyjnych. 

Woda słodka wykorzystywana jest także w przemyśle. Opady deszczu i śniegu, wody gruntowe oraz 

rzeki to główne źródła wody do picia dla ludzi i innych organizmów. Ponieważ wody słodkiej jest o 

wiele mniej niż słonej, należy ją oszczędnie użytkować, dbać o jej czystość oraz gromadzić jej 

zapasy. Zapasy wody słodkiej powstają poprzez np. budowanie sztucznych jezior, oszczędne 

wykorzystywanie wody do celów przemysłowych.  

• Wody słone to morza i oceany. Wody te zawierają dużo składników mineralnych, zwłaszcza soli 

kuchennej; są także środowiskiem życia zwierząt morskich i roślin. Woda słona nie nadaje się do 

spożycia przez człowieka. Oceany i morza są środowiskiem życia roślin i zwierząt słonowodnych. 

Nadmorskie okolice są natomiast doskonałym miejscem wypoczynku.  

 

 

 

 

 

 jezioro 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bagno
https://youtu.be/EXfEySFqfyQ


 rzeka 

morze 

 staw 



potok 

 

 

 

 

11. Sposoby wykorzystania wody – Rodzic prezentuje dziecku, jak ludzie korzystają z zasobów wody 

na podstawie ilustracji  

 

 



 

12. Ćwiczenia do wykonania z rodzicami (przykłady): 

•    Postarajcie się położyć plastelinę na wodzie tak, aby się na niej unosiła. Zróbcie zdjęcie i 

napiszcie, co zrobiliście, aby ona pływała…jest na to 1 sposób – ciekawe czy udało się Wam go 

znaleźć? 

•    Wybierzcie 5 dowolnych przedmiotów i sprawdźcie, które z nich utoną, a które utrzymają się na 

powierzchni wody.  Można zrobić zdjęcia i opisać swoje doświadczenia. (spróbujcie wrzucić do 

wody coś: drewnianego, papierowego, gumowego, plastikowego, metalowego) 

•    Narysuj i opowiedz nam o przedmiotach, które znajdują się w Twoim domu i wpływają na 

oszczędzanie wody. 

 

13. Praca z Książką karty pracy 4 - str. 2a – zaznaczanie różnic pomiędzy obrazkami.  

 


