
TYGODNIOWA TEMATYKA: „Dbamy o naszą planetę” 

PIĄTEK 16.04.2021r. 

Temat: „CO JA MOGĘ ZROBIĆ DLA ZIEMI?” 

 

1. Słuchanie wiersza Chora rzeka (fragment)Joanna Papuzińska 

 

Śniła się kotkowi rzeka, 

wielka rzeka, pełna mleka... 

Tutaj płynie biała rzeka. 

Jak tu pusto! 

Drzewo uschło... 

Cicho tak – 

ani ptak, 

ani ważka, ani komar, ani bąk, 

ani gad, ani płaz, ani ślimak, ani żadna wodna roślina, 

[...] ani pstrąg, 

nikt już nie żyje tutaj, 

bo rzeka jest zatruta. 

Sterczy napis: „Zakaz kąpieli”. 

[...] 

Chora rzeka nie narzeka, 

tylko czeka, czeka, czeka... 

 



2. Rozmowa na temat treści wiersza. 

 Co śniło się kotkowi?; 

 Jakie zwierzęta mieszkają w wodzie?; 

 Dlaczego wszystkie zwierzęta i rośliny wyprowadziły się z rzeki?. 

  

Rodzic  przedstawia dzieciom dwa obrazki z rzeką czystą / rzeką brudną. 

  

 



Pyta: 

 O której rzece był wiersz?; 

 O co może prosić rzeka?. Np.: Nie zanieczyszczaj mnie; Nie wrzucaj 

butelek i worków do wody; Nie zostawiajcie na brzegu rzeki śmieci. 

Rodzic zwraca uwagę na to, że nie tylko trzeba szanować wodę w rzekach czy 

jeziorach, lecz także niewolno zanieczyszczać lasów, gdyż są one źródłem 

czystego powietrza, miejscem życia wielu roślin i zwierząt. 

 

3. Zabawa badawcza „Czysta i brudna woda”. 

 Rodzic stawia na stole przezroczysty pojemnik z czystą wodą. Dzieci  wlewają 

do wody substancje (płyn do mycia naczyń, barwnik spożywczy, niebieską 

farbę).Obserwują, co dzieje się pod wpływem substancji i starają się wyciągnąć 

wnioski, jak zmienia się woda. Następnie Rodzic wkłada do tego pojemnika z 

brudną wodą seler. Dzieci przez cały dzień obserwują, co się stanie z rośliną pod 

wpływem działania substancji, którą wlały do wody. 

Podsumowanie eksperymentu. Rodzic prowadzi rozmowę kierowaną z dziećmi 

na temat tego, co się stanie, gdy rośliny napiją się brudnej wody w rzece. Nawet 

bardzo mała ilość, wylanych substancji i wyrzuconych śmieci sprawia, że cała 

woda jest zanieczyszczona. 

  

4. Zabawa ruchowa „Kropelki wody” 

Rodzic  rozkłada na dywanie gazety, które będą kałużami. Dzieci są 

kropelkami wody, a hasło: Kropelki do kałuży – dzieci zatrzymują się przed 

kałużami i wskakują do nich obunóż. 

5. Do czego służy wody? – film edukacyjny.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eVKRD4-

dzaU&ab_channel=BeataSochacka 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eVKRD4-dzaU&ab_channel=BeataSochacka
https://www.youtube.com/watch?v=eVKRD4-dzaU&ab_channel=BeataSochacka


6. „Mycie zębów” – doświadczenie podczas mycia zębów rano i wieczorem 

Rano dziecko tylko moczy szczoteczkę i zakręca wodę. Nalewa jej sobie trochę 

do kubka, płucze zęby i wypluwa wodę do drugiego (przygotowanego 

wcześniej) kubeczka. 

Wieczorem  rodzic podstawia pod kran miskę a dziecko podczas mycia zębów 

nie zakręca wody. 

Następnie dziecko porównuje, ile wody zużyło rano i wieczorem (Porównanie 

zużycia wody przez przelewanie jej do kubeczków). 

Rodzic pyta: Kiedy zużyło się więcej wody? Czy ta woda była potrzebna? Czy 

można jej jeszcze użyć? Do czego? 

 

Podsumowanie: Należy zastanowić się czy zawsze potrzebujemy tyle wody ile 

zużywamy, czy możemy ograniczyć jej użycie. Wodę należy oszczędzać, bo nie 

zawsze można ją ponownie użyć do picia, a wody pitnej na świecie jest 

niewiele, większość wody jest w oceanach i morzach, a ona jest słona i nie 

nadaje się do picia. 

 

7. W wolnej chwili zapraszamy do wysłuchania piosenki : 

  Śpiewające Brzdące - Nasza planeta - Piosenki dla dzieci 

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

 

A żebyście się za bardzo nie nudzili popołudniem, mamy dla Was 

kolejne zadania  

 

1. Rodzicu czytaj i pokazuj - "Krasnoludek w buzi" - zabawa logopedyczna 

  

Pewnego dnia krasnoludek , który mieszkał w buzi, robił wielkie porządki. 

  

Najpierw umył dokładnie ściany (przesuwamy językiem po wewnętrznej stronie 

powierzchni lewego, potem prawego policzka). 

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


  

Potem umył sufit (przesuwamy język po podniebieniu w przód i w tył). 

  

Podłoga była też brudna, więc umył ją bardzo dokładnie (opuszczony język jak 

najniżej myje dolne dziąsła). 

  

Okna też musiały zostać umyte. Najpierw umył ich stronę zewnętrzną, a potem 

od środka (język wędruje po zewnętrznej, a potem wewnętrznej stronie zębów). 

  

Potem umył schody w przedsionku (język przesuwa się w stronę dolnej wargi i 

wysuwa na brodę). 

 

Komin tez musiał zostać wyczyszczony (język przesuwa się w kierunku  wargi 

górnej i nosa). 

  

Kiedy spostrzegł z okna przechodzącą sąsiadkę, pomachał jej ściereczką (język 

wędruje z jednego kącika ust do drugiego). 

  

Na koniec wytrzepał dywan (wyciągnij język, pochyl głowę i nią potrząsaj). 

  

W ten sposób cały dom został wysprzątany. 

  

UWAGA! W czasie ćwiczeń usta są szeroko otwarte. 

 

 

 



2.Dzisiaj pokaże Wam jak pustą butelkę można zamienić na instrument 

muzyczny. 

Potrzebujemy oczywiście butelkę plastykową ,ryż lub kaszę czy też groch , lejek 

i  łyżkę. 

Teraz przez lejek wsypujemy jeden z wymienionych produktów. Zakręcamy  

i gotowe. 

Kto chce może ozdobić butelkę naklejając kawałki kolorowego papieru lub  

pomalować mazakami. 

           

             Miłej zabawy , zagrajcie rodzicom koncert . Do zobaczenia 

 

 

 

 


