
„Wodny tydzień” 

            W tym tygodniu od 14.04.2020 - 17.04.2020 proponujemy temat: „Wodny tydzień”,  

dowiecie się drogie dzieci, dlaczego woda jest ważna. Będziecie także mogli się troszkę wodą 

pobawić. W związku z tym proponujemy i zachęcamy do wspólnej zabawy  

1. Filmik edukacyjny „Woda – mamo, tato co wy na to?”  

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

Pytania do filmiku: 

- Dlaczego woda jest ważna? 

- W jaki sposób możemy oszczędzać wodę i dlaczego powinniśmy to robić? 

2. Eksperymenty z wodą:  

- doświadczenie „Wędrująca woda” 

Eksperyment wędrująca woda to ciekawe doświadczenie, które wymaga od dziecka nieco 

cierpliwości. Do zabawy musimy przygotować 6 szklanek podobnej wysokości. Do co drugiej 

wlewamy wodę, następnie zabarwiamy wodę farbą. Do przygotowanych szklanek wkładamy 

złożone w paski papierowe ręczniki, jeden koniec do wody, a drugi do pustej szklanki.          

Po pewnym czasie zacznie się przemieszczać i napełniać puste szklanki. 

 

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


doświadczenie – „Woda i pieprz” 

     

 

Instrukcja: 

1.  2.  

3.   4.   5.  

Możemy dzieciom powiedzieć, że tak samo jak pieprz zareagował na płyn, tak samo 

bakterie reagują na mydło podczas np. mycia rąk. 

 

 

 

 

 

 



3.  Piosenka „Mamo, tato wolę wodę” – nauka piosenki   

 

Gdy biegnę drogą w nieznane 

Zabieram Tatę i Mamę. 

W plecaku wody mam łyk, 

Bo szczyty zdobywać będę dziś. 

Mijamy górskie strumyki, 

Rzucamy do nich kamyki 

I szumi zielony bór, 

Czujemy jak płynie siła z gór. 

  

Ref 1: Mamo, Tato wolę wodę                                                                                                                                  

Źródła słychać szu                                                                                                                       

Chórek: plum, plum, plum                                                                                                                    

I drzewa tańczą a ja z nimi                                                                                                        

Radośnie bawię się tu. 

 

A gdy na szczycie staniemy 

Radośnie się zaśmiejemy 

Za Zdrojkiem dalej chcę biec 

Bo gdy pijesz wodę – tak już jest.  

 

 Ref 1: Mamo, Tato wolę wodę 

Źródła słychać szum 

Chórek: plum, plum, plum 

I drzewa tańczą a ja z nimi 

Radośnie bawię się tu. 

https://www.youtube.com/watch?v=yaXWqGe7tQM 

4. Zabawy matematyczne   

- „Ile kropli wpadło do pudełka?” 

Rodzic wrzuca do pudełka kilka elementów – korki od butelek, zabawki z kinder 

niespodzianki, guziki, itp. (po kolei, żeby słychać było stuknięcia podczas wpadania):  

 Ile „kropli” wrzuciłam do pudełka? 

 Dorzucę jeszcze, ile dorzuciłam? 

 Ile jest kropli w pudełku? (sprawdzanie, czy dzieci dobrze odpowiedziały) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yaXWqGe7tQM


- Sortowanie 

Przygotowujemy 9 miseczek, kubeczków czy rolek po papierze toaletowym; numerujemy je 

kolejno. W osobnym pojemniku trzymamy przedmioty, które będą segregowane. Mogą to być 

guziki, kasztany, patyczki czy jakiekolwiek inne skarby. Dziecko wrzuca do środka liczbę 

przedmiotów odpowiadającą cyfrze podanej na pojemniku. 

- Kropelki 

Potrzebna będzie sylweta chmurki, oraz małe (najlepiej wycięte przez dzieci kropelki). 

Rodzic układa kropelki i chmurkę na dywanie. 

Polecenie dla dzieci: Układamy trzy kropelki pod chmurką, dokładamy jeszcze trzy. Ile 

kropelek jest razem? 

5. Zabawy ruchowe – „Ćwiczące kropelki”    

- „Przeprawa przez rzekę” 

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje 

brzegi od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. 

Musicie przejść na drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. 

Czym są kamienie? Poduszkami jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóżcie je na 

podłodze tak, aby przejście po nich nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym 

przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie ustawienie. 

- „Rzucamy do celu” 

Prosta, ale zajmująca gra. Na podłodze stawiacie miskę lub wiaderko i wrzucacie do niego 

piłki, balony lub zmięte w kulki gazety. 

- „Poszukiwacze skarbu” 

Nic tak nie motywuje, jak rozwiązywanie zadań i zagadek, by dotrzeć do okrytego tajemnicą 

skarbu. Rodzi rysuje mapę, można dodać kilka zadań specjalnych, typu: zrób 10 przysiadów, 

zakręć się 3 razy, podskocz 7 razy do góry itp. lub pochować kilka kartek z podpowiedziami 

takimi jak „sprawdź pod łóżkiem”, „szukaj za kanapą”, „zajrzyj do lodówki” itp. by dziecko 

nareszcie odnalazło skarb! A co będzie poszukiwaną nagrodą zależy już tylko od Was! 

 

 

 

 

 

 

 



6. Praca plastyczna “Magiczne akwarium”    

 

Do słoika wlewamy wodę (niepełny słoik), dodajemy kilka kropli niebieskiej farby dla 

zabarwienia wody, wsypujemy troszkę piasku na dno. Na słoiku malujemy farbą wodorosty, 

rybki i nasze akwarium jest gotowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. „Ćwiczymy rączkę” 

Poprawiamy ołówkiem po śladzie, chętne dzieci kolorują obrazek.    

 

 

 



 



 

 



8. Praca według własnego pomysłu.    

 

 

Kochane Biedroneczki!!! 

Życzymy wam miłej pracy, dużo wytrwałości. Pamiętajcie, 

że bardzo za wami tęsknimy!!! 

Pani Weronika i Pani Grażynka  


