
Drogie Motylki! Drodzy Rodzice! 

 

Propozycje aktywności na 09.06.20r. 

 

1. Dzień dobry. Czy pamiętacie, w jaki sposób woda wędruje w przyrodzie?  

Na pewno tak. Spróbujcie opowiedzieć własnymi słowami historyjkę obrazkową  

o wędrującej kropelce wody. 

     

 

 

   

Brawo!!! Na pewno się udało. 



2. Zapraszamy do zabawy badawczej „Jak powstają chmury i deszcz?”.  

Zanim wykonacie eksperyment, zapraszamy do obejrzenia filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nqni9zjYado 

Teraz z pomocą osoby dorosłej wykonajcie eksperyment. Na pewno się uda. 

Wspólne wyciąganie wniosków: 

- Woda paruje pod wpływem ciepła 

- Para unosząc się do góry tworzy chmury (przykryliśmy szklankę pokrywką, pod którym 

widać kłębiącą się parę) 

- W górze jest chłodno (położyliśmy na pokrywce kostki lodu) 

- Z pary tworzą się krople, które w postaci deszczu spadają na ziemię. 

 

3. Zabawa ruchowa „Spacer w deszczu”.  (potrzebna gazeta) 

 

 

Spacerujcie przy piosence  https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ  z gazetą nad 

głową. Na przerwę w muzyce stańcie  na gazecie i powiedzcie  rytmicznie wierszyk: pada 

deszczyk, kap, kap, kap, chlapie woda chlap, chlap, chlap. Na zakończenie zabawy - 

zgniećcie gazetę i wyrzućcie  papierową kulę do kosza. 

4. Zapraszamy do wysłuchanie piosenki o zdrowej wodzie; może spróbujecie zaśpiewać 

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

 

Wodę w kranie mamy na zawołanie, 

możesz się napić, moje Ty kochanie. 

Bo zdrowa woda siły, a jakże, Ci doda, 

życie ocali, kiedy słońce pali. 

Zimna woda siły doda, 

jest do picia i do mycia, 

do żeglowania, do pływania, 

podlewania i pluskania. 

Pasta do zębów i mydło to trochę za mało, 

wody potrzeba, by umyć swoje ciało. 

I nic nie urośnie na polach, przecież to wiemy, 

bez wody wszystko to umrze tutaj na Ziemi. 

Zimna woda siły doda, 

jest do picia i do mycia, 

do żeglowania, do pływania, 

podlewania i pluskania. 

Niech reklamują sobie słodkie napoje 

a my mądre dzieci i tak, wiemy swoje. 

Przybyła nareszcie i do nas ta dobra moda, 

najlepsza na świecie do picia jest właśnie woda. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nqni9zjYado
https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ
https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g


Zimna woda siły doda, 

jest do picia i do mycia, 

do żeglowania, do pływania, 

podlewania i pluskania. 

Przypomnijcie mamie albo tacie do czego potrzebna jest woda: 

- ludziom 

- zwierzętom 

- roślinom 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytanie: - Co by było, gdyby zabrakło wody? 

5. Jeśli macie ochotę wykonajcie kartę 1 

 

 

Miłej zabawy, wychowawczynie! 

 

 

Na jutro przygotujcie poduszki lub gazety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta 1 

 


