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PONIEDZIAŁEK: DBAMY O WODĘ. 

 

1. Wysłuchaj wywiadu z wodą.  

 



 

2. Obejrzyj filmik edukacyjny: „Oszczędzaj wodę!”. 
https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI 

 

 

3. Zabawa „ Bańki mydlane”. 
 

Z kilku kropel płynu do mycia naczyń i wody przygotuj roztwór.  

Zanurz rurkę w przygotowanym płynie i spróbuj puszczać bańki. Czy 

uleciały one w górę? 

Wniosek: Ciepłe powietrze unosi się do góry i pomaga bańkom latać w 

otaczającym je zimnym powietrzu. 

 

4. „Mycie zębów” – doświadczenie.  
 

Podczas mycia zębów za pierwszym razem dziecko podstawia pod kran 

miskę i nie zakręca wody. 

Za drugim razem tylko moczy szczoteczkę i zakręca wodę. Nalewa jej do 

kubka tyle, by wypłukać zęby i wypluwa ją do przygotowanej miski. Po 

każdym doświadczeniu dziecko mierzy różnymi sposobami, np. kubkami, 

miarkami litrowymi, butelkami, ile wody zużyło. 

Porównuje zużycie wody podczas dwóch eksperymentów. 

  

Odpowiada na pytania: 

 Podczas którego doświadczenia zużycie wody było większe?  

 Czy ta woda była potrzebna? 

 Czy można jej jeszcze użyć? Do czego? 

 

5. Doświadczenie: „Odnawialne źródła energii”. 

 

Potrzebne będą: 

 papierowe łódki, 

 miska z wodą. 

 

Wykonanie: 

1. Złóż łódki z papieru i umieść je na powierzchni wody.  

2. Z zachowaniem szczególnej ostrożności skieruj na nie strumień 

powietrza z suszarki do włosów lub własnego oddechu.  

3. Czas na zabawę! Możesz urządzić wyścigi z Rodzicami – każdy 

dmucha na swoją łódkę tak, aby jak najszybciej dopłynęła na drugi 

brzeg.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI


6. Doświadczenie: „Wodna muzyka”(film instruktażowy znajdziecie 

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

 

 Potrzebne będą: 

 metalowe miski różnej wielkości, 

 różne łyżki – metalowe, drewniane, ze sztucznego tworzywa, 

 woda. 

 

Wykonanie: 

1. Wlej wodę do misek – do każdej inną ilość.  

2. Poproś dziecko, aby uderzało łyżkami o miski i słuchało dźwięków, 

jakie się z nich wydobywają.  

3. Przetestuj każdą łyżkę. Czy dźwięki są inne?  

 

7. Karta pracy „Kropla”. (załącznik 1) 

Pomóż kropli wody trafić do kranu. Jeśli dobrze trafisz, dorysuj krople 

przy kranie.  

(Jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, spróbuj zrobić to na 

komputerze). 

 

8. Karta pracy „Oszczędzanie wody”. (załącznik 2)  

Na których obrazkach przedstawiono sposoby oszczędzania wody? 

Wskaż je. (Jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, spróbuj 

zrobić to na komputerze). 

Pokoloruj rysunki kropel znajdujących się wyżej na niebiesko, a tych 

niżej – na różowo. (Jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, 

spróbuj zrobić to samodzielnie na kartce). 

 



Załącznik 1.  

 

Pomóż kropli wody trafić do kranu. Jeśli dobrze trafisz, dorysuj krople 

przy kranie.  



Załącznik 2. 

Na których obrazkach przedstawiono sposoby oszczędzania wody? Wskaż je.  

 

Pokoloruj rysunki kropel znajdujących się wyżej na niebiesko, a niżej – na 

różowo.  



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych) 

Rysuj palce kształt litery d – małej i wielkiej. Pisz litery „d”, „D” po śladach, a 

potem – samodzielnie.  

  



Policz krople. Narysuj w polach pod nimi odpowiednią liczbę kropek. W 

każdym szeregu dodaj narysowane kropki. Narysuj odpowiednią ich liczbę w 

ostatnich polach.  


