
Temat : Badamy wodę  05.II. 2021 

CELE OGÓLNE: budzenie świadomości ekologicznej dzieci i kształtowanie 

postaw proekologicznych; wdrażanie dzieci do racjonalnego gospodarowania 

wodą; rozumienie znaczenia wody dla życia zwierząt i roślin, a także zagrożeń 

ze strony wody jako żywiołu. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: spryskiwacz, globus, słoik, dzbanek z wodą, 

łyżka, prezentacja multimedialna lub zdjęcia przedstawiające zagrożenia 

spowodowane przez wodę (powodzie, podtopienia, podmyte drogi, tsunami 

itp.), gazety, słoiczki z wodą , olej, piórka, płyn do mycia naczyń, kartki, 

mazaki, kredki, szablon znaczków. 

ZAJĘCIE 

„Co to?” – zabawa sensoryczna. (Potrzebny spryskiwacz z ciepłą wodą ) 

 Dz. zamyka oczy, R. delikatnie rozpyla wodę wokół jego twarzy – jego 

zadaniem jest powiedzenie, co czuje (woda). Następnie wspólnie badają 

właściwości wody: smak, zapach. Wypowiada się natemat obserwacji: 

bezbarwna, bezwonna, płynna – ciecz.  

„Gdzie można spotkać wodę?” – burza mózgów. (potrzebny globus, słoik, 

dzbanek z wodą, łyżka) 

Dz. podaje różne możliwości,( mapa świata lub globus, jeśli jest dostępny w 

domu) 

Dz. wspólnie z R. odszukują  miejsca gdzie jest woda, opisują jakim kolorem 

jest zaznaczona. 

Próbują odpowiedzieć na pytanie czego jest więcej: wody czy lądów? (wody). 

Dlaczego musimy oszczędzać wodę, przecież jest jej dużo?  

R. wyjaśnia: W przyrodzie występuje woda słona i słodka. Woda słona jest w 

morzach i oceanach i rzeczywiście jest jej dużo, ale nie nadaje się do picia. 

Natomiast woda słodka (która w smaku wcale słodka nie jest) występuje w 

rzekach, jeziorach i pod ziemią – tej wody jest mało.  

R. stawia przed Dz. litrowy słoik, wodę w dzbanku i łyżkę. 

Dz. przelewa wodę z dzbanka do słoika. R. objaśnia: Gdyby przelać słoną wodę 

z kuli ziemskiej do słoika – można by powiedzieć, że zapełni prawie cały słoik. 



Gdyby przelać całą wodę słodką – zmieści się w 1 łyżce (R. demonstruje). 

Wody słodkiej jest bardzo mało, większość znajduje się w lodowcach, część jest 

zanieczyszczona. Dla nas pozostaje niewielka ilość. Dlatego wszyscy musimy o 

nią dbać.  

„Komu jest potrzebna woda?” – dyskusja.   Dz. wypowiada  swoje zdanie i 

przyznaje, że woda potrzebna jest ludziom, zwierzętom i roślinom. 

 „Czy woda może być groźna?” – zabawa dydaktyczna. Uświadomienie Dz. , 

że woda to groźny żywioł, który może powodować wiele zniszczeń. 

R. pokazuje zdjęcia dostępne na stronie. (powodzie, roztapianie się lodowców, 

które powoduje podnoszenie się poziomu wód i zalewanie terenów, ulewne 

deszcze powodujące podtopienia, tsunami).  

 „Żywioły” – zabawa ruchowa z gazetami. Dz. dostaje kartki z gazety i 

rozkładają je na dywanie. Przy zwrotkach piosenki „Cztery żywioły” poruszają 

się między gazetami. Gdy usłyszą refren – wskakują na dowolną gazetę i 

próbują śpiewać. (piosenka z dnia wczorajszego) 

• „Badamy wodę” – działanie dziecka 

– „Czy śnieg jest czysty?” –R. z Dz.  przygotowuje dwa słoiczki, w jednym 

czysta woda w drugim śnieg. Odstawiają na bok, sprawdzenie czystości śniegu 

po rozpuszczeniu po wykonaniu kolejnych  doświadczeń. 

– „Woda i olej” – badanie wpływu środków chemicznych na wodę. 

 R. prosi Dz. o wlanie wody i oleju do słoika. Dzieci mieszają, zauważają, że 

olej nie rozpuszcza się w wodzie – tworzy warstwę na jej powierzchni. 

Następnie R.. daje Dz. piórka.  Zanurzają jedno piórko w roztworze oleistym i 

porównują z suchym. Zauważają, że piórko jest posklejane. R. porównuje plamę 

oleju z doświadczenia do plamy oleju czy ropy naftowej, które często na morzu 

zostawiają statki. Ptaki, które natrafiły na wyciek ropy czy oleju, chorują – nie 

mogą latać, bo ich skrzydła są posklejane, często nie mogą się wydostać z takiej 

plamy, ponieważ stają się za ciężkie. Dodatkowo olej nie przepuszcza promieni 

słońca ani powietrza – giną ryby i inne zwierzęta.  

– „Woda i detergenty” – sprawdzenie, czy ścieki z detergentami mają 

wpływ na zwierzęta i ptaki. 



Dz. wlewa płyn do mycia naczyń do pojemnika z wodą, dokładnie miesza. Do 

środka wkładają piórko, a następnie je suszą. Po wysuszeniu wlewają kilka 

kropli wody na piórko i porównują z drugim piórkiem. R. wyjaśnia: Pióra 

ptaków mają niewidzialną tłustą powłokę, która pozwala ptakom unosić się na 

wodzie i pozostać suchymi. Ptaki, które pływają w zanieczyszczonych wodach, 

są pozbawione warstwy ochronnej, a mokre pióra są cięższe – ptaki nie mogą 

latać.  

 „Kran” – praca z wierszem. Rozmowa na temat racjonalnego gospodarowania 

wodą. 

Kran 

Małgorzata Strzałkowska 

Szorowała Zosia ręce, 

chlapiąc wodą po łazience, 

szorowała, szorowała 

i szorując, tak myślała: 

– We mnie aż się coś kotłuje, 

kiedy wodę ktoś marnuje, 

bo wiem, jakie straszne szkody 

spowodowałby brak wody! 

Puste byłyby fontanny, 

morza, rzeki, stawy, wanny, 

wody by nie było w studni, 

wszyscy by chodzili brudni… 

Woda leci, Zosia biada: 

– Świat bez wody? Szkoda gadać! 

Gdzie by ryby się podziały, 

ośmiornice i ukwiały, 

krokodyle i ropuchy, 

gdyby świat był całkiem suchy? 

Zocha leje łzy jak grochy, 

a kran ciurka obok Zochy. 

– Lasy, sady, warzywniki, 

pola, łąki i trawniki, 

ryby, gady, płazy, ptaki, 

ludzie oraz inne ssaki, 

baobaby i ogórki – 

wszystko wyschłoby na wiórki… 

Zocha szlocha nad ogórkiem, 

woda z kranu płynie ciurkiem. 



Mama woła: – Zosiu, prędko! 

Obiad stygnie! Chodź, Zosieńko! 

– Obiad? Już! 

I poleciała. 

Lecz o wodzie zapomniała. 

 

Po przeczytaniu wiersza R. zadaje pytania: Co robiła Zosia? Co możecie 

powiedzieć o jej sposobie mycia rąk? Co powinna zrobić? Dlaczego należy 

oszczędzać wodę.  

Filmik do obejrzenia dodany na  stronie. 

 „Oszczędzaj wodę” – zabawa plastyczna. Wykonanie znaczków 

przypominających o oszczędzaniu wody. Dz. opowiada , jakie symbole kojarzą 

im się z wodą (kran, kropla, fala),w jaki sposób można namalować, że czegoś 

nie wolno (symbolika jak na znakach zakazu). Dz. wykonuje znaczki dowolną 

techniką. Gotowe prace przyklejają w łazience. 

W środę dzieci robiły doświadczenie - kryształki soli. Mogą zrobić i 

obserwować w domu. Sposób wykonania na dołączonym filmiku. 

 

                                                                       Pozdrawiamy serdecznie.  


