
04. II.2012 (CZWARTEK) 

Temat: Woda – kapie, pluska, szumi 

CELE OGÓLNE: zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie na 

podstawie opowiadania, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; 

poznanie piosenki „Cztery żywioły” 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: niebieskie kartony, nożyczki, mazaki, uczę.pl, 

cyfry (np. z Alfabetu), napis To woda, symbole: kropla wody, płatek śniegu, 

grad, para wodna, bębenek, krzesełka, słoik, gorąca woda, lusterko, ołówki, 

grzechotki, szarfy w 4 kolorach, duże obręcze, zdjęcia pokazujące 

różneżywioły, bębenki i pałeczki, kartoniki z cyframi i znakami, L, 2 pojemniki, 

2 butelki 1,5-litrowe z wodą,2 miski, małe plastikowe kubeczki, minutnik lub 

stoper. 

ZAJĘCIA: 

Temat:  „Jedna srebrna kropla” – zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie na 

podstawie opowiadania. 

R. prosi, aby Dz. usiadło w wygodnej pozycji, zamknęło oczy i zastanowiło się, 

co słyszy i włącza zagadki słuchowe – Dz. rozpoznaje. 

Następnie R. zadaje pytanie problemowe: Skąd się bierze woda? Dz. próbuje 

podać odpowiedź i uzasadnić . 

R. czyta opowiadanie, pokazuje obrazki (dołączone na stronie) 

„Jedna srebrna kropla”   Helena Bechlerowa 

Płynął sobie strumyk, nad strumykiem schylała się wierzba, rosły kwiaty. A na 

jednym żółtym płatku jaskra leżała srebrna, błyszczące kropla. Na pewno 

została tu po wczorajszym deszczu, ale tego sama nie pamiętała. 

Patrzyła srebrnym okiem w niebo, widziała jaskółki i motyle, słyszała, jak 

strumyk dzwoni po kamykach. Wydawało jej się to bardzo przyjemne. 

– Jak dobrze musi być jaskółkom tam w górze! I motylom, co mogą fruwać z 

kwiatka na kwiatek. Chciałabym być motylem. Nie! Chciałabym dzwonić i 

pluskać jak strumyk! 



Powiedziała to tak głośno, że usłyszała ją wierzba. Wierzba była stara i 

pamiętała wszystkie wiosny, które ubierały ją w zielone liście, i wszystkie zimy, 

które targały jej włosy. I znała wszystkie melodie strumyka, i piosenki letnich 

deszczów. 

Poruszyła liśćmi i zaszumiała: 

– Będziesz tam, gdzie fruwają jaskółki, i fruwać będziesz jak motyle, i 

zadzwonisz jak strumyk po kamykach. Będziesz blisko i daleko, zobaczysz to, o 

czym ci się nigdy nie śniło. 

– Zobaczę – szepnęła kropelka i uczuła, jak mocno grzeje słonko, jak ona sama 

zmienia się w coś lekkiego i przejrzystego i wędruje w górę. Była teraz wysoko 

– w puszystym obłoku, widziała z bliska jaskółki fruwające pod niebem. 

– Prawdę mówiła wierzba – szepnęła mała srebrna kropelka. 

Przestraszyła się, kiedy wiatr przywiał ciemne chmury. Chmury zabrały biały, 

puszysty obłok,  zamruczały groźnie, zaświeciły błyskawicą. Lunął deszcz. 

Kropelka uczuła, że leci w dół, że spada, spada prosto do strumyka. Płynęła 

teraz z wesołym pluskiem, mijała w biegu mokre trawy i kwiaty, skakała po 

kamykach. Znów przypomniała sobie starą wierzbę. 

– Prawdę mówiła – zadzwoniła mała kropelka, przeskakując różowy kamyk. 

– Ale dokąd zawędruję razem ze strumykiem? 

– Do rzeki, do morza! – odpowiedział czyjś głos blisko na łące. To bociek, który 

znał i rzeki, i morze, bo zwiedził świat. 

I strumyk wpadł do rzeki. Kropelka płynęła teraz szeroko rozlaną wodą, aż 

pewnego dnia zobaczyła mewy i statki 

– Morze – szepnęła. – To właśnie jest to, o czym mi się nigdy nie śniło, o czym 

mówiła stara wierzba. Kropelka kołysała się teraz na falach, biegła szybko, w 

srebrnej pianie wyrzucała muszelki na piasek, wpadała do małych jezior, które 

dzieci kopały w piasku. W pogodny dzień patrzyła w niebo, w białe chmurki 

srebrne od słońca. Marzyła, żeby znowu wędrować. I nie wiadomo kiedy, w 

gorący dzień – płynęła znowu w lekkim obłoczku. Wiatr pędził go jak żagiel na 

morzu i obłok płynął nad lasami, nad polami i miastem. Mała srebrna kropelka 

znużyła się wreszcie tą wędrówką. 



– Albo płynę po niebie, albo z deszczem wędruję na ziemię i znowu słońce 

zmienia mnie w chmurkę. Chciała o tym opowiedzieć jaskółkom, ale jaskółek 

już nie było. I wiatr dmuchał zimnym oddechem, a z drzew spadały liście. 

Kropelka płynęła teraz w zimnej, czarnej chmurze tak niepodobnej do białego 

puszystego obłoczka. Zobaczyła w dole błyszczącą wstążkę wody. 

– Strumyk pod wierzbą! – ucieszyła się. 

– Ach, gdybym znowu mogła spaść z deszczem i pluskać, i skakać po 

kamykach! 

I nagle uczuła, że leci, ale dziwnie cicho – bez deszczowego szumu i plusku. 

Była biała i lekka. Ucieszyła się. 

– Fruwam! Więc chyba jestem motylem! I nie tylko ja. Ach, jak nas dużo! 

Prawdę powiedziała stara wierzba. 

A stara wierzba potrząsnęła gałązkami, na których nie było już liści. 

Zaszeleściła: 

– Jesteś teraz śnieżynką, ale… 

– Ale co? – zapytała śnieżynka. 

– Jesteś i tak kropelką wody – powiedziała wierzba. 

Śnieżynka nie mogła tego zrozumieć. 

– Przecież nie pluskam się już, tylko fruwam i tańczę tak cicho, że mnie nie 

słyszysz. Ale gałązki wierzby otulał już biały puch, chciało jej się spać, więc 

wyszeptała tylko: 

– Zobaczysz sama, niech no tylko zaświeci słońce… 

R. zadaje pytania: Gdzie znajdowała się kropelka na początku opowiadania? O 

czym marzyła? Co powiedziała jej stara wierzba? Co stało się z kropelką na 

początku? Co stało się z obłoczkiem? Jak myślicie, co stanie się z kropelką, gdy 

zaświeci słońce?  

 „To też woda” – zabawa dydaktyczna. Przypomnienie różnych stanów 

skupienia wody.( Karta pracy nr 1.) 

„Woda” – zabawa ruchowa. R. z Dz. ustawiają na dywanie krzesła – są to 

wyspy ratownicze. Porusza się po pokoju  przy piosence „Cztery żywioły” 



(dołączona na stronie). Gdy muzyka cichnie, odwraca się w stronę R., który 

wystukuje rytm na stole. Gdy uderza delikatnie, tak jakby padał deszcz, Dz. 

naśladuje rozkładanie parasola, spaceruje między krzesełkami. Gdy usłyszy 

szybkie uderzenia w stół – jest ulewa, woda zalewa ziemię – siada na krzesełku i 

wysoko unosi nogi. 

 „Srebrna kropelka” – wykonanie doświadczenia. R . nalewa do słoika 

gorącą wodę, przystawia duże lusterko. Dzieci obserwują zjawisko skraplania 

się pary wodnej.  

„Cztery żywioły” – osłuchanie z piosenką. – dołączona na stronie. 

Próba pamięciowego opanowania piosenki. 

Dz. słucha piosenki, może się przy tym rytmicznie kołysać, uderzać dłońmi o 

kolana 

CZTERY ŻYWIOŁY  

1. Ogień grzeje, ogień świeci, 

Jest bezcennym darem. 

Lecz, gdy ognia jest za wiele 

Grozi nam pożarem. 

Ref. 

Ogień grzeje, grzeje. 

Woda płynie, płynie. 

Wiatr zawieje, wieje. 

Ziemia dżemie, dżemie. 

Cztery są żywioły. 

Moc ogromna mają. 

Choć bywają bardzo groźne. 

Chętniej pomagają. 

 

2. Woda płynie, woda ciecze. 

Suną po niej łodzie. 

Lecz, gdy wody jest za wiele. 

Grozi nam powodzią. 

Ref. 

Ogień grzeje... 

 

3. Dookoła nas powietrze, 

którym oddychamy. 

Gdy powietrze w wiatr się zmienia 

straszy huraganem. 



Ref. 

Ogień grzeje... 

4. Ziemia leży pod stopami. 

Wielka moc w niej dżemie. 

Lecz, gdy ziemia się obudzi 

Straszy nas trzęsieniem. 

 

Ref. 

Ogień grzeje... 

 

 Utrwalamy znaki matematyczne – KARTA PRACY  2 
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