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TEMAT TYGODNIA: Dbamy o naszą planetę. 

TEMAT DNIA: Dbamy o wodę. 

 

 

1. Wspólne rozwiązanie zagadki tematycznej: 

 

Służy do picia, 

służy do mycia, 

bez niej na ziemi 

nie byłoby życia 

(WODA) 

 

 

2. Zabawa badawcza - „Poznajemy właściwości wody”. 

 

Rodzic ustawia na stole miskę wypełnioną wodą. Dziecko próbuje ją poznać za pomocą zmysłu 

smaku, dotyku oraz węchu. Następnie odpowiada na pytania: 

- Jaki kolor ma woda? (bezbarwna, przezroczysta) 

- Czy woda ma zapach? (nie ma zapachu) 

- Czy woda ma smak? (bez smaku) 

Później Rodzic pyta czy woda ma kształt. Dziecko próbuje wziąć w ręce wodę. Rodzic proponuje, aby 

dziecko wlało wodę do naczyń o różnym kształcie i spróbowało odpowiedzieć na pytanie: Jaki kształt 

ma woda, jeśli wleje się ją do naczynia? 

(Odpowiedź: woda nie ma kształtu, przybiera kształt naczynia, w którym się znajduje). 

 

 

3. Zapoznanie z wierszem pt. „Woda”. 

(przeczytanego przez Rodzica, bądź wysłuchanego w nagraniu umieszczonym na profilu 

facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”). 

 

Woda – to bardzo cenna ciecz. 

Z niej człowiek zbudowany jest. 

Zwierzętom, roślinom bardzo potrzebna. 

Do życia ludziom po prostu niezbędna. 

Bez niej nie byłoby życia na Ziemi. 

Dlatego wodę, co dzień pijemy. 

Wodą myjemy się dokładnie. 

By poczuć się świeżo i pachnieć ładnie. 

Woda gasi pragnienie tym, co na upale. 

Bez niej mama zupy nie nastawi wcale. 

W wodzie możesz pływać jak srebrzysta ryba. 

Do kąpieli w wannie także Ci się przyda. 

Kwiaty nią podlejesz i odgród warzywny. 



By był urodzajny oraz bardziej żyzny. 

Napoisz zwierzęta, gdy maja pragnienie. 

I schłodzisz ich skórę, gdy świecą promienie. 

Woda gasi pożar w domu, sadzie, lesie. 

Gdy ogień po wszystkim dokoła się niesie. 

Jest potrzebna także w pracach różnych wielu. 

Na budowie, w przemyśle drogi przyjacielu. 

Lecz, tak jak potrzebna, woda jest dla wszystkich. 

Może się okazać zagrożeniem bliskim. 

Gdy za dużo pada deszczu na ulice. 

Ulewny deszcz z nieba zalewa piwnice. 

Czasem, gdy zimno zamienia się w lód. 

I kostki lodu padają na bruk. 

Niszczą auta, kwiaty i drzewa. 

Gradu na głowy nam nie potrzeba. 

Gdy pływasz w wodzie też bywa zdradliwa. 

Wystarczy jedna nieuwagi chwila. 

Więc choć wodę lubisz i jest nam potrzebna. 

Trzeba z nią uważać to rzecz bardzo pewna. 

 

 

4. Rozmowa w oparciu o wiersz - zapoznanie dziecka z pojęciem „woda”, ustalenie korzyści i 

zagrożeń, jakie ze sobą niesie. 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania: 

- Dlaczego woda jest cenną cieczą na Ziemi? 

- Jakie korzyści daje woda? 

- Jakie zagrożenia niesie woda? 

 

 

5. „ Bąbelkowa zabawa” - robienie bąbelków w misce z wodą za pomocą słomki. Zwrócenie 

uwagi, aby żadna kropelka nie upadła na ziemię. 

 

 

6. Doświadczenie - „Oczyszczalnia wody”. 

 

Potrzebne będą: 

 przecięta na pół plastikowa butelka 1,5 litrowa, 

 waciki kosmetyczne, 

 piasek, 

 małe kamienie (można także użyć drobnego żwirku), 

 szklanka z brudną wodą (zmieszaną np. z grudką ziemi). 

 

 

 



Tworzenie oczyszczalni wody krok po kroku: 

1) Górna część butelki to filtr w oczyszczalni wody. Aby filtr działał prawidłowo, należy najpierw 

włożyć do niego waciki kosmetyczne, na które wysypujemy piasek. Na końcu wysypujemy 

kamyki.  

2) Tak przygotowany filtr stawiamy na dolnej części butelki. 

3) Kolejny krok to oczyszczanie zabrudzonej wody. Wylewamy ją do oczyszczalni. 

4) Obserwacja wody, która powstała po oczyszczeniu. 

  

 


