
Wtorek 19.05.2020 

Temat: Potęga wody. 

1. Piosenka o Zdrowej Wodzie ��� 

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

2. Na początek zagadka o czym będą dzisiejsze zajęcia  

Płynie z kranu, szumi w rurach,  

Co to jest? Czy wiecie?  

Bez niej żyć nie może człowiek,  

ani żaden zwierz. / WODA /  

3. Poznanie właściwości wody (szklanka napełniona wodą) 
- co jest w szklance 
- jaka jest woda 
- czy woda ma kolor 
- czy woda ma smak 

Zapytajmy dzieci: Czy każdą wodę można pić? Co może świadczyć o tym czy 
woda jest czysta czy brudna?  
4. Film edukacyjny - Zanieczyszczenie rzek 

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

5. Wysłuchanie wiersza „Chora rzeka” J. Papuzińskiej  
https://www.youtube.com/watch?v=6SQep0F_Zpo 

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 leszcz, ani płoć, ani pstrąg  
nikt nie żyje tutaj,  
bo rzeka jest zatruta.  
Straszny napis: „ZAKAZ KĄPIELI”  
Mętny opar nad wodą się bieli,  
Chora rzeka nie narzeka, tylko czeka...  
 

6. Pytania  o wierszu: 
- Co się śniło kotkowi?    
- Jakiego koloru była rzeka? 
-Dlaczego rzeka była biała?  



- Co się działo z przyrodą przy białej rzece?  
-Dlaczego nie można się kąpać w takiej rzece?  
-Na co mogła czekać rzeka?  
 
Który obrazek przedstawia „ lepszą” rzekę? Dlaczego?  

 

 

7. A teraz czas na poznanie ostatniej literki w zerówce. 

Zabawy z literką h,H jak    

 

8. ALFABET - Litera H - film edukacyjny ze zdjęciami dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=ZYseoOcd6m8 

9. KARTY PRACY W KSIĘŻCE część 4 

• 5 lat :str 70,71 

• 6 lat : str. 84,85,86, 87 

- Co na obrazku pili Ada, Olek i tata? 
-Zapoznanie z wyglądem małej i wielkiej litery h H – omówienie podziału słowa  
herbata  na sylaby, głoski, wyodrębnienie samogłosek i spółgłosek 



 

 

10. Zadania dla chętnych poniżej  

• 5 lat – kolorowanka 

• 6 lat – grafomotoryka 

 

� Eksperyment z wodą  

https://www.youtube.com/watch?v=2Dt-l9wOCYA 

� Hibbi - Oszczędzanie wody  - filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=p0Nr-A7ElxQ 

 



 

 



 

 


