
Drodzy Rodzice 

W tym tygodniu przeniesiemy się do świata wody. 

Weźmiemy udział w projekcie „Mamo, tato, wolę wodę!”. 

Celem projektu  jest podkreślenie roli wody w codziennej 

diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska 

oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych 

nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci  

Zachęcamy do aktywnego udziału w zadaniach i przesyłaniu 

zdjęć na naszego maila: jezykip8@gmail.com  

Dziękujemy za dotychczasowe maile, piękne zdjęcia i miłe 

słowa.  

Poniżej znajduje się link do strony internetowej programu 

„Mamo, tato, wolę wodę”. Mogą Państwo bezpłatnie 

skorzystać z materiałów dla rodziców: 

https://wolewode.pl/dla-rodzicow-strona/#article-list_2 

 

Kochane dzieci, 

Bardzo za Wami tęsknimy, chciałybyśmy jak najszybciej 

wrócić do przedszkola i móc  z Wami doświadczać nowych 

rzeczy. Mamy nadzieję, ze Wy też tęsknicie równie mocno! 

Przesyłamy buziaki i pozdrawiamy Was serdecznie  

Pani Milena, Mariola i Jola  

 

 

 

mailto:jezykip8@gmail.com
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1.  Na początek spróbujcie rozwiązać zagadkę: 

 

Zwykle się rozlewa, leje, 

czasem jak kamień twardnieje. 

Bez niej trawy usychają, 

a zwierzęta umierają. 

 

           A teraz niespodzianka – List od Zdrojka  

 

Witajcie drogie dzieci! 

 

Jak wiecie nazywam się Zdrojek. Mieszkam w dalekiej krainie, w której 

nieskażoną przyrodę chronią góry. Strzegą one to co najcenniejsze dla 

nas wszystkich – wodę. Ostatnio w mojej krainie dzieją się dziwne rzeczy. 

Chmury i kropelki deszczu pojawiają się i znikają tak szybko, że naprawdę 

nie wiem ile ich jest, dlatego pisze do was ten list z prośbą o pomoc.  

Pomóżcie mi rozwiązać poniższe zadanie. 

 

2.  Zabawa matematyczna „Słuchamy, ile kropli wpadło do 

słoika” 

Wrzucamy do pudełka kilka orzechów lub innych przedmiotów (po kolei, żeby 

było słychać stuknięcia podczas wpadania), po czym zadajemy dziecku 

następujące pytania: 

-Ile wrzuciłam? 

-Dorzucę jeszcze.....ile?  

-Ile jest kropli w pudełku? (sprawdzanie, czy właściwie dziecko odpowiedziało).  

To samo zadanie, ale dziecko zamyka oczy. 

-Ile wrzuciłam najpierw?.... Ile potem?...... To ile jest razem?....... – 

sprawdzanie. 

 

 

 



3.  Wysłuchaj piosenki i odpowiedz na pytania. 

 Do jakiego pojemnika wrzuca się plastik? 

 Co musimy zrobić by nasz dzień był udany? 

 Jakie zadanie mają drzewa? 

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

Woda nam z serca gór płynie, 

W naszej cudownej krainie  

W butelce małej ot tak 

Zamknięty jest natury smak 

Więc by Twój dzień był udany 

Wypijaj wodę szklankami  

Bo każdy prawdę tę zna 

Że supermoce woda ma 

 

Mamo, tato, wolę wodę 

Zdrowia łyk w mig 

Ze Zdrojkiem ruszam dziś w przygodę 

Chcę jak on bohaterem być 

 

Drzewa też wodę nam dają 

Filtrują i oczyszczają 

I przechowują ją też 

Niczym magazyn, teraz wiesz 

Ponieważ drzewa są ważne  

Mamy zadanie poważne 

Gdzie tylko sięgnie nasz wzrok 

Sadzić je, krok w krok 

 

Ref. Mamo, tato…. 

 

Z butelki woda znika 

Nie pomyl pojemnika 

Bo każdy dobrze już wie 

Do żółtego plastik rzuca się 

Zgnieć więc butelkę dokładnie 

Niech etykieta odpadnie 

I zapamiętaj jak Ja 

Że segregacja sens dziś ma. 

 

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


4.  Zapraszamy do zabaw badawczych: 

 

 - „Co lubi woda?”:

 

 

 



 

- „Wodna muzyka”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  „Woda”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Obejrzyj filmik edukacyjny „Mamo, tato, co wy na to?”  

 i odpowiedz na pytania 

 Dlaczego powinniśmy oszczędzać wodę? 

 W jaki sposób możemy oszczędzać wodę 

 Dlaczego woda jest ważna? 

Zadanie dodatkowe: 

 Czy potrafisz określić jaka jest woda?  

Poproś o spisanie Twoich odpowiedzi któregoś z domowników  

i podziel się z nami swoimi odkryciami. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ku1GpAO3RM 

 

6.  Oto propozycje masek przyjaciół naszego Zdrojka. Wybierz 

dowolną i wykonaj. Może masz pomysł na własną maskę? Czekamy 

na Twoje propozycje   

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ku1GpAO3RM




 

 

 



7.  Zabawa ruchowa „Woda- ląd” 

Na podłodze lub w ogrodzie rozłóż prosto skakankę lub sznurek. Nazwij jedną 

stronę lądem, drugą wodą. Dla ułatwienia zadania możesz po jednej stronie 

postawić pojemnik z piaskiem, po drugiej z wodą. Wymawiaj w dowolnej 

kolejności komendę: WODA lub LĄD, np.: woda - ląd - ląd - woda - ląd - woda - 

woda…, na początku wolno, później coraz szybciej. Zadaniem dziecka jest 

przechodzenie z jednej strony szarfy na druga zgodnie z komendą. 

 

8. Wytnij poniższe wyrazy i przyklej na kartce jeden pod 

drugim, zachowując odstęp. Następnie spróbuj je odczytać  

i narysować na kartce - obok danego wyrazu. Wybierz sobie poziom 

trudności lub te wyrazy, które potrafisz odczytać: 

 

Poziom łatwiejszy: 

woda kropla ulewa ocean 

studnia fale kran wanna 
  

Poziom trudniejszy: 

deszcz morze czajnik konewka 

fontanna para wodna drzewo butelka 
 

 

 


