
                                             PIĄTEK 27.03.2020 r. 

TEMATYKA TYGODNIOWA: WITAJ WIOSNO! 
 

Witajcie w piątek w naszym wirtualnym przedszkolu. Zapewne wszyscy jesteście 

zdrowi i chętnie wykonujecie przygotowane przez nas ćwiczenia i zadania. 

Co roku na całym świecie w dniu 22 marca obchodzi się Światowy Dzień Wody. 

Pomimo, że minął już ten ważny dzień, dzisiaj porozmawiamy na temat wody.       

Gdyż jest to najważniejsze źródło życia zarówno dla nas ludzi,                                  

dla Ziemi jak i dla innych stworzeń.  

 
 

1. Rodzicu przeczytaj wiersz dziecku i zapytaj, co zapamiętało - (dzieci 5,6 letnie). 

  

„Komu potrzebna jest woda?” 

 

Jestem woda, mokra pani 

jestem w morzu, jestem w bali 

i w jeziorze i w strumyku, 

małych kropel mam bez liku! 

 

Wodo, wodo mokra pani, 

przecież wszyscy ciebie znamy, 

małych kropel mnóstwo masz, 

które chętnie wszystkim dasz! 

Jestem kwiatek kolorowy, 

uśmiechnięty, piękny, zdrowy, 



lecz urodę moją dam, 

kiedy wodę co dzień mam! 

 

Jestem żabka zielona, 

do wody skoczyć gotowa, 

wodo, wodo kochana, 

chlupię się w niej od rana! 

 
2. Przeczytaj dziecku kilka zagadek i poproś, aby odgadło - (dzieci 3,4,5,6 letnie). 

 

- Służy do picia, służy do mycia. Bez niej na Ziemi nie byłoby życia 

- Jest w morzu i rzece, w jeziorze i w stawie. Jest także w herbacie i kawie 

- Zgadnij, jakie kurki pozwalają, co dzień płynąć zimnej albo ciepłej wodzie 

- Gdy go długo nie ma – wszyscy narzekają, a gdy przyjdzie, pod parasol przed nim 

się chowają 

- Zimny, srebrny spada z nieba, spadochronu mu nie trzeba 

- Co muszą pić kwiaty, żaby i pies z kotem,a na co ty masz co dzień ochotę? 

3.  A teraz czas na wspólne ćwiczenia i zabawy ruchowe (dzieci 3,4,5,6 letnie).  

 

Rodzic mówi, a dzieci próbują się wczuć w opisywaną sytuację, poruszają się 

zgodnie z tym, co słyszą: 

 

Wyobrażacie sobie, że jesteście w wodzie. Jest ona bardzo zimna. Kiedy świec i 

słońce i ogrzewa ją swoimi promieniami, woda robi się przyjemnie ciepła. Spróbuj się 

w niej poruszać – najpierw tak jakbyś płynął, chodził pod prąd, badał dno. A teraz 

wychodzimy z kąpieli - otrzepujemy się z wody, wycieramy ręcznikiem. 

 

Ćwiczenie relaksacyjne „Masaż wodny”. 

 

Rodzic prosi, aby dziecko usiadło do niego plecami. Rysuje palcem na plecach 

dziecka kropki, kreski: pionowe, poziome, linie faliste, stuka opuszkami palców. 

 

4. „Jaka jest woda?” – degustacja wody. Rodzicu przygotuj w kubku wodę do picia. 

 Razem spróbujcie określić, jaka ona jest (przezroczysta, mokra, czysta, bezwonna). 

 
                                          

 

                                 



5. Możecie wspólnie obejrzeć krótki film animowany pt.: „Zdrojek i pory roku” 

(znajduje się na youtube). Wyciągnijcie wnioski z filmu: woda występuje w każdej 

porze roku pod różnymi postaciami). 

 
https://www.youtube.com/watch?v=C862SI4O8Sw 

 
 

6.  Po obejrzeniu filmu pokoloruj obrazek – kropelkę wody. 
 
 

 
 

 
 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

                                     



         

 
 
 

 
 
 

 
7.  Na koniec waszej pracy porozmawiajcie wspólnie z rodzicami, dlaczego tak 

ważna jest woda w naszym życiu. 

 
 
 

 
 

 


