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Temat dnia: Dbamy o wodę. 

 

 

Cele operacyjne 

Dziecko: 

- słucha piosenki, 

- słucha czytanego tekstu, 

- rozumie czytany tekst, 

- potrafi odpowiedzieć na zadane pytania dotyczące tekstu, 

- potrafi znaleźć różnicę na obrazkach, 

- bada właściwości wody za pomocą doświadczenia, 

- koloruje. 

 

Metody: 

- słowna, 

- czynna. 

 

 

Przebieg: 

1. Wysłuchanie piosenki – „Nasza Planeta”. 
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

 
1. Nasza planeta wzywa nas, 
Na Ziemi misję zacząć czas. 

Wołamy głośno S.O.S. 
Pomoc potrzebna Ziemi jest. 

 
Ref. Trzeba nam zieleni, 

Czystej atmosfery, 
Segregacji śmieci, 

Pomogą w tym dzieci. 
 

2. Ekologiczna misja trwa, 
Sadzimy drzewa gdzie się da. 

Wołamy głośno S.O.S. 
Pomoc potrzebna Ziemi jest. 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


 
Ref. Trzeba nam zieleni, 

Czystej atmosfery, 
Segregacji śmieci, 

Pomogą w tym dzieci. (2x) 
 

 

2. Wysłuchanie wiersza G. Koby „Rzeczka”. 

(przeczytanego przez Rodzica, bądź wysłuchanego w nagraniu 

umieszczonym na profilu facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”).  

 

Była sobie książeczka, 

a w tej książeczce płynęła rzeczka. 

Taka malutka, srebrzysta biała, 

aż tu nagle oniemiała. 

Stanęły nad brzegiem 

dzieci niegrzeczne 

i zabrudziły całą rzeczkę. 

Powrzucały wszystko, co miały 

i do kąpieli się rozebrały. 

A rzeczka na to: 

- Nie lubię bardzo 

gdy ktoś mnie zaśmieca! 

Wszystkim takim 

wymierzam karę 

i kąpać się im 

nie pozwalam wcale! 

Kiedy dzieci to usłyszały 

nagle wszystkie posmutniały. 

-Nie będziemy już więcej 

wrzucać śmieci! 

Zaczniemy ostrzegać 

niegrzeczne dzieci! 

Jutro nad twoim brzegiem 

tabliczkę postawimy: 

BĄDŹ PRZYJACIELEM PRZYRODY 

I NIE ZAŚMIECAJ WODY!!! 

 

 



3. Rozmowa na temat wiersza. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem wykorzystując poniższe przykłady pytań:  

- Kto przyszedł nad rzekę? 

- Co zrobiły dzieci? 

- Co powiedziała rzeka? 

- Co dzieci obiecały rzece? 

- Jak dzieci mogą dbać o środowisko? 

 

 

4. Znajdź szczegóły, którymi różnią się te obrazki. 

 

 

5. Doświadczenie „Co pływa, a co tonie?”. 

Dziecko pod okiem Rodzica, wrzuca do miski z wodą różne ciężkie 

przedmioty (np. ołówek, kamień, monetę, gwóźdź, piasek, spinacz 

biurowy, klucz, korek, magnes, plastikowy klocek). Obserwuje i omawia, 

co dzieje się z tymi przedmiotami. Następnie dziecko wrzuca lekkie 

przedmioty (np. skruszony styropian, piórko, piłeczkę pingpongową, 



kawałeczek drewna, papier). Obserwuje i rozmawia na temat tego, co się 

z nimi dzieje i dlaczego tak się zachowują. 

 

6. Film edukacyjny „ Zanieczyszczenie rzek”. 
https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y 

 

7. Kolorowanka. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y

