
Witam wszystkich Przedszkolaków i Was Drodzy Rodzice! 

W tym tygodniu dzieci przybliżą wiadomości o wodzie poprzez 
wykonywanie proponowanych przeze mnie różnorodnych form aktywności. 
Wierzę w Wasze umiejętności i jestem pewna, że się nie poddajecie.  
Trzymam za Was kciuki!!  

Dziękuję za nadsyłane zdjęcia, współpracę i pomoc w nauce Dzieciom. 
Będzie mi miło jak dostanę kolejne fotorelacje z Waszych różnorodnych form 
aktywności.  

 
 

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłej zabawy.  
p. Marika 

 
CEL: Wspieranie całościowego rozwoju dziecka poprzez budowanie dziecięcej wiedzy  

o świecie przyrodniczym oraz rozwijanie postawy  proekologicznej. 

TERMIN REALIZACJI: 25.05.2020r. – 29.05.2020r.  

PPWP: 25 

 

Poniedziałek 25.05.2020r. 

1. Piosenka o zdrowej wodzie – próby śpiewania refrenu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g 

 

Na podstawie treści piosenki odpowiedzcie na pytanie: ,,Do czego potrzebna jest 

woda?’ 

 

2. Oglądanie filmu edukacyjnego Bez wody nie ma życia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HU3zbIiiqv8 

 

2. Wykonanie pracy plastycznej – podwodny świat – malowanie na foli spożywczej 

farbami.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g
https://www.youtube.com/watch?v=HU3zbIiiqv8


3. Zabaw ruchowo – taneczne do piosenki ,,Mamo, tato, wolę wode!”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICf1erETbZU 

 

Wtorek 26.05.2020r. 

1. Wodne stworzenia akwarelowe – praca plastyczna 

 

https://tuptuptup.org.pl/wodne-stworzonka-akwarelowe/ 

 

2. „Obieg wody w przyrodzie” - obejrzyj krótki film edukacyjny, z którego dowiesz 

się, jak woda krąży w przyrodzie. 

 

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

 

3. „Gdzie spadła kropla?” Rodzic wydaje polecenia, stosując określenia dotyczące 

położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, w, przed, za, obok. Dziecko 

odkłada wyciętą kroplę we wskazane miejsce, np. na krzesło, w pudełko, przed 

szafkę, obok nogi. 

 

4. Inscenizacja ruchowa do Waszej jednej z ulubionych piosenek. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICf1erETbZU 

 

Środa 27.05.2020r. 

1. Film o oszczędzaniu wody 

 

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

 

2. Doświadczenie magiczne właściwości wody cz.2 wsip 

 

https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/doswiadczenia/ 

 

3. Wycinanie po linii falistej. Ćwiczenia grafomotoryczne – droga rybki. 

            https://zapodaj.net/b386cf07c25b3.jpg.html 

4. Rysowanie po śladzie – konewka – 4-latki 

Dzieci pięcioletnie próby samodzielnego narysowania konewki. 

 

https://zapodaj.net/7fde827e6bb69.jpg.html 

Czwartek 28.05.2020r. 

1. Oglądanie filmu edukacyjnego o znaczeniu rzek i zanieczyszczaniu ich przez ludzi. 

 

https://youtu.be/XwPK0mCWq2Y 

https://www.youtube.com/watch?v=ICf1erETbZU
https://tuptuptup.org.pl/wodne-stworzonka-akwarelowe/
https://www.youtube.com/watch?v=ylxVLAxOxDY
https://www.youtube.com/watch?v=ICf1erETbZU
https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI
https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/doswiadczenia/
https://zapodaj.net/b386cf07c25b3.jpg.html
https://zapodaj.net/7fde827e6bb69.jpg.html
https://youtu.be/XwPK0mCWq2Y


Omówienie filmu. Pytania rodzica: 

– Skąd się bierze woda? 

– Kto korzysta z wody w rzece? 

– W jaki sposób zanieczyszczają ją ludzie? 

2. Doświadczenie – jak zbudować oczyszczalnię 

https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/doswiadczenia/ 

3. Znajdź różnice. 

 

https://czasdzieci.pl/pliki_dz/kolorowanki/dd_72_656.jpg 

 

4. Proponuję pracę plastyczną „Rybka”. 

 

Przygotujcie niepotrzebną płytę CD, bibułę, kawałek kolorowego papieru, klej i 

nożyczki- z tych materiałów spróbujcie zrobić rybkę welonkę. Powodzenia :) 

 
 

5. Czas na małą gimnastykę - oglądamy teledysk i naśladujemy wykonywane czynności. 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

 

Piątek 29.05.2020r. 

1.  Zabawy badawcze: 

Parowanie i skraplanie wody. Potrzebne będą szklanka lub kubek, wrząca woda, 

talerzyk. Rodzic nalewa do szklanki lub kubka parującą  wodę i nakrywa talerzykiem. 

Po kilku chwilach podnosi talerzyk. Na jego spodzie powinny być kropelki wody. 

Wnioski: Wyjaśniamy, że tak samo dzieje się w przyrodzie. Pod wpływem ciepła para 

wodna unosi się do góry, a potem skrapla się i pod postacią deszczu opada na ziemię. 

 

2. Rozmowa nt. ,,Co by było gdyby na świecie nie było wody?” Dzieci odpowiadają 

całym zdaniem na zadane pytanie. 

https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/doswiadczenia/
https://czasdzieci.pl/pliki_dz/kolorowanki/dd_72_656.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A


            Rozmowę prowadzimy tak, żeby to dziecko powiedziało, że woda potrzebna jest: 

ludziom, roślinom, zwierzętom. Zapytajcie po co każda z tych grup potrzebuje wody, 

zadawajcie pytania pomocnicze, naprowadzajcie, ale nie odpowiadajcie za dziecko. 

 

3. Słuchani muzyki klasycznej granej na szklanych instrumentach wypełnionych wodą. 

 

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

 

4. A ram sam sam -zabawa muzyczno – ruchowa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI 

 

5. Połącz dom do sieci kanalizacyjnej – gra on line. 

 

https://mpwik.com.pl/view/klozeciak_game2 

 

   BAWCIE SIĄ DOBRZE! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ylxVLAxOxDY
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI
https://mpwik.com.pl/view/klozeciak_game2

