
12.04. 2021 PONIEDZIAŁEK  

     

 Temat zajęcia ; Jestem przyjacielem przyrody                          

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                            http://www.zskrzemien.pl/ 

 Przebieg 
1. Słuchanie opowiadania „Drzewko Maciusia” Haliny Koszutskiej 

W parku, na środku trawnika, rosła sobie płacząca brzózka. 
- Czy ona naprawdę płacze? – zapytał Maciuś mamę, gdy zobaczył brzózkę po raz pierwszy. 
- Nie, nie płacze. Dobrze jej w naszym parku, wesoło się zieleni. Nazwano ją tak dlatego, że ma 
długie, delikatne i jakby ze smutkiem opuszczone gałązki. Maciek bardzo tę brzózkę polubił.  Kiedy 
przychodził   do parku, już z daleka machał jej ręką. 
- Dzień dobry – wołał. – Jak się miewasz? A brzoza szumiała na powitanie. 
Aż tu pewnej wiosny wszystko się zmieniło. Ogrodnicy przez środek trawnika przeprowadzili 
ścieżkę. I oto drzewko znalazło się na samym brzegu trawnika. 
„Będzie mi teraz weselej – ucieszyła się brzózka – będę mogła z bliska przyglądać się zabawom 
dzieci, a w dni upalne dam im schronienie w moim cieniu”. I kiedy na ścieżkę po raz pierwszy 
wpadła gromadka dzieci, brzoza radośnie poruszyła listkami. Ale dzieci wcale nie zwróciły na to 
uwagi. Biegły wesoło, krzycząc i śmiejąc się. Jakiś chłopiec zatrzymał się na chwilę, ułamał gałązkę 
brzozy i wymachując nią pobiegł dalej. Odtąd z dnia na dzień coraz więcej było na drzewku 
obłamanych gałązek. Na pniu pojawiły się nacięcia scyzorykiem. Kora w wielu miejscach była 
naddarta. Dzieci przebiegając potrącały nieraz drzewko, czasem któreś próbowało wdrapać się na 
nie.Maciek długo nie przychodził do parku bo był chory . A kiedy wreszcie wybrał się tam z mamą, 
wcale swojej brzózki nie poznał. 
- Z daleka wydawała mi się znacznie ładniejsza – westchnął. 
- Tak, była ładniejsza, kiedy bezmyślne dzieci nie miały do niej dostępu – powiedziała mama. 
Z żalem oglądali połamane gałązki, odrapaną scyzorykiem korę .Maciek zaczął się zastanawiać, co 
zrobić, żeby dzieci nie niszczyły już tej brzozy.. Ale nic nie mógł wymyślić. Dopiero na drugi dzień, 
kiedy opowiedział o swoim zmartwieniu kolegom, Jurkowi i Władkowi, we trzech znaleźli radę. 
- Będziemy teraz zawsze wracać ze szkoły przez park. Będziemy pilnować brzozy tak długo, dopóki 
wszyscy nie przejdą – postanowili. I jeszcze – że na zakręcie ścieżki ułożą kamienie wzdłuż trawnika, 
żeby nikt nie wpadał na brzozę. A na jej pniu powieszą tabliczkę z napisem: Nie niszczyć drzewka! 
- Ten napis może nam zrobić mój brat. On już jest przecież w trzeciej klasie i ma piątkę z pisania – 
rzekł Jurek. 
Kiedy wracali ze szkoły, zatrzymali się wszyscy trzej przy brzozie. Maciek zadarł głowę do góry i 
powiedział: 
- Teraz już nie będziesz płakać, płacząca brzózko. My cię obronimy przed urwisami . Brzoza 
poruszyła gałązkami, a pożółkłe listeczki wesoło zawirowały w powietrzu.  



                             https://pt.depositphotos.com/                                            
https://moscsp.ru/pl/risovanie-berezy                                                                                                           

 
Rodzic po przeczytaniu  zadaje pytania dziecku ; Gdzie wybral się Maciuś z mamą ? Co zobaczył w 
parku ?Jakie to było drzewo  i dlaczego tak się nazywało ? Co stało się pewnego dnia  z ulubionym 
drzewem Maciusia ?Jak zachowały się  dzieci wobec drzewa. Co zrobił chłopiec  razem ze swoimi  
kolegami  ?Kto zachowal sie własciwie? 
Rodzic wyjaśnia ,  że nie wolno niszczyć drzew  ponieważ są one potrzebne ludziom ,  zwierzętom                
i owadom .  Każdy kto dba o rośliny , zwierzęta i naszą planetę nazywany jest  przyjacielem przyrody .  

2. Kolor  zielony kojarzy nam sie z przyrodą , ekologią i właściwym zachowaniem wobec roślin. 
Zapraszam do zabawy  ,, Grasz w  zielone…’’  
Dziecko biega drobnym krokiem po pokoju , w pewnym momencie rodzic pyta ;,, grasz w zielone ?               
–dziecko odpowiada ,,gram w zielone ‘’i  szybko wyszukuje i dotyka przedmiotu w kolorze zielonym                
i nazywa co to jest .  
 
3.Obejrzyjcie wspólnie  poniższą   ilustrację.  Wyjaśnijcie dziecku , że drzewa i rośliny  produkują tlen 
potrzebny do oddychania, oczyszczają powietrze z gazów i pyłów, ograniczają hałas, są siedliskiem 
dla zwierząt i ptaków , owadów ,  a lasy i parki stanowią miejsce wypoczynku człowieka . 

                                
Źródło https://mala275.blogspot.com/s 



 

4. Wskażcie  właściwe i niewłaściwe zachowania ludzi wobec przyrody . Wyjaśniajcie  dziecku 
dlaczego tak nie należy robić i które zachowania są właściwe. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Źródło ;https://ipomoce.pl/przyroda/6937-ekologia-na-co-dzien 

5. Zabawa ruchowo- naśladowcza ,,Kto przyszedł na łąkę? ‘’ 

Dziecko biega po pokoju w rytm dowolnej muzyki . Rodzic wypowiada  nazwy zwierzątek, 
które pojawiły się na łące, a dziecko naśladuje  je ruchem, np. 

 powolny ślimak, 
 pracowita  mrówka, 
 wesoły motyl, 
 śpiewająca biedronka, 
 konik polny skaczący  
 przestraszona  uciekająca żabka, 
 dostojny  bocian. 

  

ZABAWA POPOŁUDNIOWA  

Ogrodnik- kolorowanie obrazków konturowych. Nazywanie postaci i narzędzi na obrazku. Zapełnianie barwą 
konturu obrazka. 



 

 

                   Źródło: https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki           

                                                                                                                                       Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/590112357403977774/ 

 
Źródło: https://miastodzieci.pl/kolorowanki/taczka/                                  Źródło: https://miastodzieci.pl/kolorowanki/konewka/ 

                                                

                                          Życzymy  miłej zabawy  !  



13.04 . 2021 WTOREK  

Temat zajęcia ; Praca  plastyczno – techniczna „Zróbmy razem coś z niczego”   

Przebieg; 

1. Zabawa  na   dobry początek ,, Dwa przysiady, obrót, skok!’’ zapraszamy do wspólnej zabawy 
rodziców i dzieci  https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY 

2. Rodzic czyta dziecku  wiersz ,,Sznurek’’ Jurka  Igora Sikiryckiego . 
  
Za przedszkolem, bardzo blisko,  było miejsce na boisku. 
Kiedyś tam wyrzucił Jurek  poplątany stary sznurek. 
A nazajutrz obok sznurka od banana spadła skórka, 
Wyrzucona przez Karola. Tam też wkrótce Jaś i Ola 
Wyrzucili bez wahania swoje torby po śniadaniach. 
Stos papierków po cukierkach wysypała tam Walerka. 
Na papierki spadła ścierka, jakaś pusta bombonierka,(...) 
i od lodów sto patyków, pustych kubków moc z plastiku, 
Stare trampki, piłka z dziurą, połamane wieczne pióro, 
Oto tak, od sznurka Jurka, wnet urosła śmieci górka, 
A z tej górki, wielka góra, której szczyt utonął w chmurach. 
Nie ma miejsca na boisko, Lecz śmietnisko mamy blisko. 
  
Rozmowa na temat wiersza. Rodzic  pyta: 
Co zrobił Jurek ?Co stało się potem ? 
Jakie śmieci znalazły się na boisku? 
Dlaczego ktoś je wyrzucił?.. 
A co to śmieci ? ( rzeczy niepotrzebne, nieprzydatne, zbędne) 
 Jak inaczej można je nazwać? (odpady) 
Gdzie należy wyrzucać śmieci? 
 
3.  Piosenka edukacyjna  „Segreguj na 5” z której dzieci dowiedzą  się co należy robić ze śmieciami 
ww.youtube.com/watch?v=XUP6bYRDrpE 

 

https://mamotoja.pl/jak-segregowac-smieci 



4. Ćwiczenia językowe – dzielenie na sylaby  wyrazów ; śmieci, segregacja, recykling, pojemniki 
kosze. 

Rodzic podaje słowo a dziecko dzieli je na sylaby z klaskaniem w dłonie . Rodzic pyta  ile sylab było 
w wyrazie .  

5. Praca  plastyczno – techniczna „Zróbmy razem coś z niczego”  . Codziennie w naszych domach  
produkujemy masę śmieci. Wyrzucamy nakrętki po napojach, kapsle, stare gazety, pudełka kartonowe 
i skrawki materiałów. A gdyby tak zebrać te pozornie  niepotrzebne  rzeczy i stworzyć  coś czym 
będziecie mogli  się bawić  … Pobawmy się więc w domowy  recykling!  Spróbujcie  stworzyć 
zabawkę  z odpadów  . W zależności od Waszej wyobraźni i możliwości możecie razem stworzyć   
roboty,  lalki,   instrumenty , kosmiczne pojazdy itp.   

 Propozycje  twórczego wykorzystania odpadów  ; 

                              
http://ekoedu.com.pl/eko-deko/butelkowe-osmiornice/                        https://pl.pinterest.com/pin/74027987614104302/                 

  

https://czytamsobie.pl/pomysly-na-wlasnoreczne-i-ekologiczne-zabawki           https://pl.pinterest.com/pin/626422629400148289/  

 



                                                    
źródło frugalfun4boys.com 

 

  

https://pl.pinterest.com/pin/484277766181385074/ 

6. Spacer – obserwacje otoczenia. Dzieci podczas spaceru obserwują  czy wokół znajduje się 
dostateczna ilość koszy na śmieci i czy są pojemniki do segregowania odpadów. 

 

                               



                             ZABAWA POPOŁUDNIOWA  

Ptaszki- zabawa paluszkowa. 
 
Przyleciały ptaszki,   Dzieci mają dłonie skrzyżowane, złączone kciukami, ruszają  
 palcami- jak skrzydłami. 
ptaszki przyleciały,   jw. 
wesoło śpiewały,   Obie dłonie złożone w kształt dzióbka- otwierają się i zamykają. 
Ćwir, ćwir, ćwir.   jw. 
Przyleciały ptaszki,   Dzieci mają dłonie skrzyżowane, złączone kciukami, ruszają  
 palcami- jak skrzydłami. 
ptaszki przyleciały,   jw. 
ziarno wydziobały,   Obie dłonie złożone w kształt dzióbka- otwierają się i zamykają. 
ćwir, ćwir,ćwir.   jw. 
                                                                                                                    Źródło: Przewodnik metodyczny „Plac zabaw” 4- latek 

 

                                                                                          Życzymy miłej zabawy  !  

14.04 . 2021  ŚRODA  
      Temat zajęcia ;  Matematyczne  zabawy ,, Ekologiczne  klasyfikacje ‘’ 

Przebieg; 

1. Zabawa na powitanie  ,, A ram sam sam po polsku’’  https://www.youtube.com/watch?v=k7AsdUIXR4s 

2. Zabawa klasyfikacyjna ,,Skrzynia skarbów’’.  Rodzic przygotowuje do zabawy duże pudełko w której 
ukrywa różne przedmioty gazeta, zeszyt , pudełko z tektury po lekach ,  szklana butelka po napoju,  4 zakrętki 
od  butelek, butelka plastikowa  po wodzie , torebka  foliowa , reklamówka .  Rodzic przynosi skrzynię z 
przedmiotami. Dziecko wybiera po jednym przedmiocie ze skrzyni,  mówi, co wyjęło i z jakiego materiału                    
jest to zrobione (papier, szkło, plastik itp.).Następnie układa na podłodze z tasiemek żółtej , zielonej , 
niebieskiej 3 koła imitujące kosze na śmieci . Zadaniem dziecka jest posegregowanie odpadów  do właściwych 
pojemników . Następnie dziecko liczy  ile rzeczy  jest w każdym koszu ,określa gdzie jest najmniej ,gdzie 
najwięcej .  

3. Zabawa ,,Ułóż nakrętki wg  kodu ‘’. Rodzic przygotowuje  przed zabawą  większą ilość  kolorowych 
nakrętek od butelek,  kilka pasków papieru z naklejonymi na nich  kolorowymi kółkami . Zdaniem dziecka jest 
układanie nakrętek wg  określonych kodów.  Za każdym razem rodzic pyta ile nakrętek ułożyło dziecko i jakie 
są jego kolory .   

                                                           
yelowchickens.blogspot.ru 



Następnie rodzic prosi , aby dziecko ułożyło z nakrętek kilka postaci  wg swojego pomysłu lub wg wskazanego 
wzoru. 

  
https://pl.pinterest.com/pin/477451997998899703/                               

4. Zabawa ruchowa kształtująca orientację  w scemacie ciała i przestrzeni z wykorzystaniem dużej nakrętki od 
słoika .   Dziecko  wykonuje ruchy i polecenia wg instrukcji rodzica  ; 
-podnieś nakrętkę lewą ręką,  

-przełóż do prawej i znowu do lewej.  

-schowaj nakrętkę  pod   prawą pachą  

 -teraz  podnieś do góry...połóż na głowie ...idź 4 kroki w przód 

-schowaj nakrętkę pod prawą stopę. 

5. Zabawa matematyczna z guzikami „Słyszę i liczę”  
  Rodzic wrzuca do kubka szklanego  określoną liczbę guzików w takim tempie, aby dziecko mogło je 
policzyć. Następnie dziecko  układa przed sobą tyle samo guzików . W celu sprawdzenia dzieci 
wysypują z kubka liczmany i liczą. Zabawę  powtórzcie kilka razy , a następnie zamieńcie się rolami . 
Zamiast guzików można wykorzystać np. fasolę, małe piłeczki ,nakrętki  

6. Ćwiczenie graficzne.  Dziecko koloruje w każdym rzędzie tyle sylwet na ile wskazuje liczba oczek 
na kostce. 

 



 
https://pl.pinterest.com/pin/801922277387158420/ 

Dla chętnych rodziców  i dzieci  proponuję   filmy edukacyjne  pogłębiające   wiedzę ekologiczną 
dzieci ; Segregujmy dla przyszłości https://www.youtube.com/watch?v=xU5dox9wVlQ 

Rady na odpady- bajka edukacyjna  https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k 

 

 

 



ZABAWA POPOŁUDNIOWA  

Opakowania ekologiczne  - ćwiczenia logopedyczne w oparciu o tekst P. Siewiera- Kozłowskiej. 

Kształtowanie wrażliwości słuchowej, utrwalenie prawidłowej artykulacji dźwięków zawartych w 

wyrażeniach onomatopeicznych. Do zabawy potrzebne będą: opakowania szklane, plastikowe, karton, 

torba papierowa i foliowa. Podczas słuchania utworu dzieci powtarzają wyrażenia onomatopeiczne. 

 

Znamy opakowań wiele: 

Dzyń, dzyń, dzyń- tak pobrzękują szkiełka 

Ze słoików i butelek; 

Szur, szur, szur- tak dźwięcznie pyka 

Z plastiku butelka; 

Szu, szu, szu- szeleszczą torby, 

Te są papierowe, ale co to? 

Obok znajdziesz także te foliowe! 

Ojojoj!- niełatwa sprawa, które wybrać, 

Jak myślicie, które zdrowsze są dla środowiska? 

 

                                                                  Życzymy miłej zabawy  !  

 

               15.04. 2021 CZWARTEK  

Temat; Zabawy rytmiczno - ruchowe przy muzyce ,,Dobrze  być przyjacielem  naszej planety ‘’ 

Przebieg; 

1. Na rozpoczęcie naszych zabaw zapraszam do zabawy  ,,Pogodne ćwiczenia w podskokach -rytmika dla 
dzieci ‘’które znajdziecie pod linkiem   https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE 

2. Rodzic wspólnie z dzieckiem słucha  piosenki ,, Ekosłodziaki ‘’ znajdującą się pod linkiem 
https://www.youtube.com/watch?v=4mA4GrL-yYA 

EKOSŁODZIAKI  

1. Buch, buch. Słodziak rzuca 
Papier na bok, plastik tutaj. 
Czy to łobuz? Wcale nie. (Wcale nie!) 
Buch, buch. 
Segregować trzeba śmieci 
Więc sortujcie śmieci, dzieci. 
 
Ref. Jesteśmy Słodziaki, o Ziemię naszą dbamy. 
O wodę, powietrze i domek nasz kochany x2 
 
2. Pstryk, pstryk. Gasi światło 
Pstryk, pstryk! Słodziak łatwo 



Będzie straszył. Wcale nie. (Wcale nie!) 
Pstryk, pstryk. 
Niech na darmo się nie świeci 
Oszczędzajmy światło, dzieci. 
 
Ref. Jesteśmy Słodziaki, o Ziemię naszą dbamy. 
O wodę, powietrze i domek nasz kochany x2 
 
3. Kap, kap. Już nie kapie. 
Ktoś zakręcił i się drapie. 
Czy to psikus? Wcale nie. (Wcale nie!) 
Stop, stop. 
Bo nie leje wody tyle 
Kiedy zęby Słodziak myje. 
 
Ref. Jesteśmy Słodziaki, o Ziemię naszą dbamy. 
O wodę, powietrze i domek nasz kochany x2 

 
2. Rozmowa na temat piosenki: Jaki nastrój ma piosenka - czy jest wolna czy szybka , czy wesoła czy 

smutna  ,  Czy ma refren? Co robią robią dzieci w piosence ? Jak się nazywają te dzieci i dlaczego  ? .  

Rodzic wyjaśnia, że osoby które dbają o środowisko  to ekolodzy  . Małe dzieci które są przyjaciółmi 

przyrody i ją szanują ,nie niszczą  można nazwać  ekosłodziakami .  

Rodzic  powtarza kilka razy słowa i melodię piosenki tak , by dziecko  ją zapamiętało . 

3. Zabawa  muzyczno- twórcza z wykorzystaniem nieużytków „Eko- muzyka”. Rodzic przygotowuje 
do zabawy  reklamówkę  foliową ,  szeleszczące papierki  od  cukierków, gazetę  , które będą pełniły 
rolę ekologicznych  instrumentów. Rodzic włącza  w/w  piosenkę , a dziecko pocierając o siebie  różne 
materiały tworzy szeleszczącą muzykę –akompaniament do piosenki (rodzaj materiału można 
zmieniać w zależności od zwrotki czy refrenu .  

4. Zabawa  taneczna ,,MUZYCZNE STOP ‘’znajdziecie  pod linkiem  

                                      https://www.youtube.com/watch?v=ronZO0kOt9o 

5. Tworzenie instrumentów z recyklingu.  

Rodzic wyjaśnia , że  z rzeczy które są już w domu niepotrzebne (butelki plastikowe , puszki , kartony 
itp.) samodzielnie  wykonają dzisiaj  różne instrumenty  . Będą to instrumenty ekologiczne. Rodzic 
prezentuje dziecku  zdjęcia instrumentów. Prosi, aby określiło, z czego oraz jak są wykonane . 
Następnie dziecko wybiera , który instrument mu się podoba i  razem z rodzicem wykonują instrument 
według własnego pomysłu. 

Przydadzą się różnego rodzaju przedmioty ;  różnego rodzaju ziarna, kolorowy makaron, gruba taśma 
klejąca, nożyczki, markery. Dzieci mogą eksperymentować z wydawanymi przez instrumenty 
dźwiękami, w zależności od włożonego do środka przedmiotów materiału (jego rodzaju i ilości). Po 
dokonaniu wyboru rodzic zabezpiecza taśmą instrumenty, a dzieci mogą je ozdobić markerami               
lub samoprzylepnym papierem. 



                                    

 https://ekodziecko.com/category/instrumenty                              https://www.mywy.org.pl/jak-latwo-stworzyc-grzechotke                   

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/270-grzechotki                        http://www.kreatywniewdomu.pl/2015/01/muzykobranie 

5. Ćwiczenia rytmiczne z wykorzystaniem wykonanych instrumentów .   Dzieci śpiewają piosenkę 
,,Ekosłodziaki ‘’  i  wystukują dowolne  rytmy  na wykonanych przez siebie instrumentach . 

            

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

   Czy to się jeszcze przyda?- rozmowa na temat recyklingu oraz zabawa dydaktyczna. 

Do zabawy potrzebne będą: dwie miski, kartka ze znakiem recyklingu, kartka z przekreślonym znakiem recyklingu, 

przedmioty (śmieci, np. papier, opakowanie kartonowe, pudełko, butelki: plastikowa i szklana, puszka, pojemnik po serku, 

stara zabawka, itp.) 

Rodzic kładzie na środku pokoju dwie miski, w jednej z nich znajduje się kartka ze znakiem 

recyklingu, a w drugim- kartka z przekreślonym znakiem recyklingu. Rodzic prezentuje znak 

recyklingu i tłumaczy, że umieszcza się go na produktach, które nadają się do powtórnego 



przetworzenia. Pokazuje dziecku takie produkty. Dziecko przygląda się produktom i znaczku. Na 

środku pokoju rodzic umieszcza worek z różnymi przedmiotami. Dziecko po kolei losuje jeden 

przedmiot z worka i wkłada go do odpowiedniej obręczy. Gdy wszystkie przedmioty są 

posegregowane, wspólnie omawiają, czy odpady znajdują się w odpowiednich miskach. 

Źródło: Przewodnik metodyczny „Plac zabaw” 4- latek 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło; 

https://www.nanowosmieci.pl/symbole-umieszczane-na-opakowaniach/ 

 

                                                                           Życzymy miłej zabawy  !  

                

                            16.04.2021.PIĄTEK  
Temat: Zabawy ruchowe pt ,, Radosna  gimnastyka  ‘’ .  

 

Rodzic do ćwiczeń przygotowuje kilka  dużych  nakrętek od słoików ,  skakankę lub sznurek  

 

1. Marsz na  rozpoczęcie ćwiczeń przy piosence „Marsz marsz” . Piosenkę znajdziecie pod linkiem  
https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0 

2. Zabawa na wyczucie własnego ciała „Sprawny zuch ”.  Dziecko  i  rodzic  podchodzą  do pojemnika 
i biorą  nakrętkę w dowolnym kolorze.  Każdy  trzyma nakrętkę  w prawej ręce  i  maszeruje  po 
pokoju , po chwili rodzic zapowiada  „dotknij  nakrętką stopy, ....głowy ,... kolana... itd.” . Dziecko 
wskazuje to, o czym mówi rodzic. 

3.  Zabawa  z elementem czworakowania . Przed każdym na podłodze leży nakrętka. Dziecko i rodzic 
czworakując  popychają nakrętkę rękami i  podążają za nią w dowolną stronę. Co jakiś czas 
odpoczywajcie  przez chwilę  w dowolnej pozycji. 

4. Ćwiczenie z elementem równowagi . Dziecko i rodzic układają nakrętkę na głowie i  idą z 
wyprostowanymi plecami  kilka kroków  w przód. 

5. Zabawa ,, Wrzuć do celu ‘’.  Rodzic trzyma w rękach dużą obręcz (jeśli nie macie to można ją 
zastąpić miską ) . Dziecko bierze do rąk kilka nakrętek i z pewnej odległości   rzuca nakrętkę w taki 
sposób, aby trafiła ona do  obręczy . Rodzic za każdym razem chwali wysiłek dziecka.  



6. Zabawa skoczna ,, Raz ,dwa , trzy -skaczesz ty  ’’. Dziecko wspólnie z rodzicem  układają w 
poprzek pokoju linię  ze sznurka czy skakanki . Następnie przeskakują przez nią kilka razy w przód i 
w tył.  

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

 

Doświadczenie 

Rodzic do garnka nalewa gorącą  wodę z czajnika (z zachowaniem ostrożności ) - wspólnie z 

dzieckiem obserwuje parę wodną unoszącą się nad garnkiem. Przykrycie garnka szybą - obserwacja 

tworzących się kropli wody na szybie. Krople łącza się w większe krople i spadają do garnka.  

Rodzic z dzieckiem wspólnie formułują wnioski: Gdy jest ciepło, woda paruje, powstają chmury, a 

później woda w postaci deszczu spada na ziemię. Doświadczenie ukazało obieg wody w przyrodzie. 

Wspólnie rysują na arkuszu papieru, schemat ukazujący obieg wody w przyrodzie. 
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