
 

Lubimy czystą wodę 

 

1. Zabawa ruchowa:  Skaczemy, biegniemy Wygibasy z naszej klasy .  

Przed ćwiczeniami napijcie się koniecznie czystej wody, aby nawodnić 

organizm. 

https://youtu.be/OZTYeTEZ2wA 

 

2. „Nad rzeką”- dorosły czyta, dziecko dopowiada wyrazy dźwiękonaśladowcze 
Do rzeki wpadł kamyk:   plum-plum-plum; 

woda syczy:  ssssssssss; 

woda bulgocze:  bul, bul, bul; 

po rzece pływa kaczka:  kwa-kwa-kwa; 

nad wodą brzęczy owad:  bzzzzz-bzzzz-bzzzz; 

słychać startującą motorówkę:  brm-brm-brm; 

rzeka szemrze:  szuuu. 

  

Rzeka – słuchanie wiersza J. Wanatowicz. 
Jestem sobie rzeką. 

Kto powącha ten ucieka. 

Czemu? – zapytacie pewnie. 

Co się stało, że tak płaczę rzewnie? 

Byłam piękna, byłam czysta, 

lecz nie trwało to zbyt długo. 

Co się stało moi mili? 

Po prostu mnie zanieczyścili 

 

3. „Jak czystość rzek wpływa na nasze zdrowie?” Po przeczytaniu dorosły 

zadaje pytania dotyczące treści: 

• O czym był wiersz? 

•  Dlaczego rzeka rzewnie płakała?  

• Jaki zapach miała rzeka?  

• Jak myślicie, kto zanieczyścił rzekę?  

• Dlaczego należy dbać o czystość rzek? 

• Co kryje się w zanieczyszczeniach? 

• Kto mieszka w rzece? 

• Jak myślicie, rybom i zwierzętom wodnym przyjemniej jest mieszkać w 

brudnej wodzie? 

• Skąd się bierze woda w naszych kranach? 
 
 

https://youtu.be/OZTYeTEZ2wA


 

   
 

4.  Jaka jest woda? – rozbudzanie ciekawości poznawczej. 

Potrzebna będzie miska z wodą i przezroczysty plastikowy kubek. Teraz nabierz 

trochę wody do swojego kubka i spróbuj o niej opowiedzieć. 

• Jaką woda ma barwę?  

• Czy ma określony kształt?  

• Czy ma zapach?  

• Czy ma jakiś smak?  

• Czy ma ciężar? Tę właściwość można łatwo sprawdzić, porównując ciężar 

dwóch butelek: pustej i wypełnionej wodą. 

 

5. Bąbelki w wodzie. Możesz również za pomocą rurki i kubka (najlepiej 

przezroczysty plastikowy), w którym jest trochę wody poćwiczyć oddychanie. 

Nabierz powietrze przez nos i dmuchaj przez rurkę zanurzoną w wodzie: wydechy 

mocne i krótkie, wydechy delikatne i długie, wydechy mocne i długie. Obserwuj, 

co się dzieje z wodą. 

 
6. Obejrzyj film. Opowiedz rodzicom jak ważne jest oszczędzanie wody. 

Oszczędzamy wodę 

https://youtu.be/Xmx2Yn5mutI 

https://youtu.be/Xmx2Yn5mutI


7.  Tajemnice wody – wzbogacanie wiedzy na temat pożytecznego i niszczącego 

działania wody. Popatrzcie na różne fotografie i powiedzcie, które ilustrują 

pożyteczne działanie wody, a które pokazują jej niszczące działanie.  

• Czy można żyć bez wody? 

• Woda to skarb – czy to prawda?  Dlaczego? 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

8.. „Życie w wodzie” – praca plastyczno-techniczna. Zrób wg instrukcji. 

 

 

Pamiętajcie o tym aby pić dużo wody, nasz organizm jej 

potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Nie 

zapomnijcie też o oszczędzaniu cennej cieczy. 

To nasz skarb 

 
 


