
Witamy kochane Krasnoludki! 

W tym tygodniu, jeżeli zechcecie będziecie mogli pobawić się wodą i poznać kilka ciekawostek 

o niej.  

 

„Woda – źródło życia” 

 

Zadanie 1  

Zachęcamy dzieci do obejrzenia filmiku: „Woda – Mamo, Tato co Wy na to?” 

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

Pytania do filmiku: 

- Do czego służy woda? 

- Jak można bawić się wodą? 

- Jak należy oszczędzać wodę? 

Zadanie 2  

Doświadczenie – „Co tonie, co pływa i jak się nazywa?” 

 Dzieci umieszczają na powierzchni wody różne przedmioty. Podczas obserwacji stwierdzają, 

które przedmioty toną, które utrzymują się na powierzchni wody. Próbują wyciągnąć wnioski z 

oceny sytuacji „na oko". 

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


 

Przedmioty do doświadczenia można wybrać samemu. 

 

 

Doświadczenie – rozpuszczalność substancji w wodzie 

Dzieci oglądają masy sypkie, rozpoznają je - wymieniają nazwy. Łączą poszczególne z nich  

z wodą. Po wymieszaniu stwierdzają: kwasek, sól, cukier, proszek do prania - rozpuszczają się w 

wodzie i nie zmieniają jej barwy. Kasza, mąka, piasek – częściowo.  Woda z proszkiem pieni się. 

Doświadczenie – “Magiczny palec” 

Na talerzyk wlewamy trochę wody. Następnie na powierzchnię wody wsypujemy trochę  

dokładnie zmielonego czarnego pieprzu, moczymy palec w płynie do naczyń. Po przyłożeniu 

palca do powierzchni wody pieprz natychmiast rozsunie się na boki zostawiwając puste koło w 

środku. 

Zadanie 3  

Praca plastyczna – “Wodne stworki” 

Dziecko otrzymuje kartkę papieru i kapie na nią kilka kropli niebieskiej farby 

rozrobionej w dużej ilości wody. Następnie rozdmuchuje krople za pomocą 

słomki do napojów, tworząc fantazyjne kleksy. Po wyschnięciu dzieci dorysowują 



swoim stworkom flamastrami różne elementy (oczy, uszy, łapki itp.). 

 
 

Zadanie 4  

Zadanie matematyczne 

Pięć jednakowych butelek lub słoików z zakrętkami, lejek, dzbanek z wodą. Na stoliku 

ustawiamy naczynia z wodą. W każdej butelce jest inna ilość wody. Zadaniem dziecka jest 

powiedzieć, gdzie jest mniej, a gdzie więcej wody. Po oszacowaniu prosimy dziecko  

o dopełnienie butelek wodą tak, aby wszędzie było tyle samo. Po stwierdszeniu, że już jest tyle 

samo wody zakręcamy butelki i i przewracamy pierwszą, trzecią i piątą. Pytamy dziecko: czy 

nadal jest tyle samo wody?. Podobnie robimy z drugą i czwartą butelką. Zabawę z tym 

doświadczeniem możemy prowadzić do czasu zainteresowania dzieci.  

Zadanie 5  

Wodny instrument 

Czy woda gra? Zastanawialiście się kiedyś, jakie dźwięki możemy wydobyć przy użyciu wody? 

Woda kapie, szumi, wrze, bulgocze, ale może też zmienić dźwięk szkła. Kiedy wlejemy więcej 

wody do szklanki, ta będzie miała niższy dźwięk, a kiedy wlejemy mniej wody, dźwięk będzie 

wyższy. 

Do przygotowania tego wodnego insrumentu potrzebne będą: 

• szklanki tego samego kształtu 



• butelka wody 

• barwniki spożywcze lub farby (farbowanie wody nie jest konieczne) 

• pałeczka od dzwonków lub zwykła łyżeczka 

Wlej wodę do szklanek. Do jednych więcej, do innych mniej. Jeśli chcesz uzyskać wyższy 

dźwięk wystarczy wlać trochę wody, jeśli niższy to dolej wody. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=xQalexGPX2c&feature=emb_title"& 

HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=xQalexGPX2c&feature=emb_title"v=xQalexGP

X2c HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=xQalexGPX2c&feature=emb_title"& 

HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=xQalexGPX2c&feature=emb_title"feature=em

b_title 

Zadanie 6  

Zabawy ruchowe z butelką plastikową dopasowaną do możliwości dzieci 

- Przekładanie butelki z ręki do ręki – z przodu, z tyłu, nad głową, pod kolanem  stojąc  

w miejscu. 

- Podrzuty butelki w górę i chwyt oburącz. 

- Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód z dotknięciem butelką 

podłoża i wyprost z przeniesieniem butelki w górę nad głowę. 

- W siadzie skrzyżnym, butelka na kolanach trzymana oburącz – wznos butelki w górę  

i głęboki skłon w przód. 

- Siad skrzyżny, butelka na głowie, podtrzymywana palcami rąk – skręty tułowia w lewo  

i w prawo. 

Zadanie 7  

 

Deszczowa chmurka – ćwiczenie ręki 

 

Instrukcja do wykonania pracy: 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=xQalexGPX2c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=xQalexGPX2c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=xQalexGPX2c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=xQalexGPX2c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=xQalexGPX2c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=xQalexGPX2c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=xQalexGPX2c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=xQalexGPX2c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=xQalexGPX2c&feature=emb_title
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Aby wykonać puzzle wystarczy podzielić kartkę za pomocą linii prostych na kawałki (ilość 

puzzli dostosowana do możliwości dziecka). Jeśli dziecko nie radzi sobie z wycinaniem, 

wówczas rodzic może pomóc. 

 

 

Zadanie 8  

Praca według własnego pomysłu!  

 

 

Życzymy miłej zabawy  

Pozdrawiamy Pani Marysia i Justynka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


