
PIĄTEK – 16.04.2020 r. 

Temat dnia: Znaczenie wody w przyrodzie. 

1. Układanie kompozycji z gotowych elementów.

Dziecko nakleja sylwety chmurek i deszczowych kropelek na

białej kartce. Rodzic inicjuje rozmowę na temat: Czy woda jest 

potrzebna ludziom? Przypomina dziecku o konieczności 

oszczędzania wody (załącznik poniżej). 

2. Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej i słownictwa: Komu jest 

potrzebna woda?

Rodzic układa na dywanie ilustracje przedstawiające różne 

rośliny, zwierzęta, przedmioty oraz dwie obręcze (lub może być 

np. papierowy talerzyk). Dziecko dzieli je na te, które potrzebują i 

nie potrzebują wody, wkładając ilustracje do obręczy. Następnie 

dzieci kolejno mówią: Wody potrzebuje... np. kwiat (załącznik 

poniżej). 

3. Słuchanie opowiadania I. Fabiszewskiej „Przygody 

kropelki”. 

Z ciemnej chmury na niebie spadła kropelka wody. Oj, 

upadłam na coś bardzo twardego – szepnęła cichutko i rozejrzała 

się z zaciekawieniem dookoła. Zobaczyła piękny ogród z 

mnóstwem kwiatów. Pewnie czekają na mnie – pomyślała. – 

Przecież nie mogą żyć bez wody. Dobrze, że wkrótce dołączą do 



mnie moje siostry kropelki. Kwiaty na pewno będą szczęśliwe. 

Zawsze tak pięknie pachną po deszczu... Pewnie dziękują nam za 

to, że przybyłyśmy. Muszę się dostać do ogrodu – postanowiła 

kropelka. Tylko jak to zrobić? Tu jest tak wysoko... Widziałam 

przed chwilą, jak dzieci stąd schodziły. Ale trochę się boję... Może 

ktoś mi pomoże? R. pyta dziecko: Pomożesz kropelce? Dziecko 

odpowiada o czym było opowiadanie. 

4. Porównywanie pasków i układanie schodów – zabawa z 

elementami metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. 

Zielińskiej.

Rodzic rozdaje dziecku kopertę , w której znajdują się 

różnokolorowe paski (zrobione z kolorowych kartek)  tej samej 

szerokości, ale wyraźnie różniące się długością oraz kartkę bloku 

technicznego. Następnie R. mówi: Kropelka upadła na schody. 

Spróbuj ze swoich pasków ułożyć schody. Dziecko manipuluje 

paskami na swojej kartce, a R. również układa schody z pasków 

tego samego koloru (paski znajdują się w układzie pionowym). 

Dziecko sprawdza poprawność swojego ułożenia. R. wskazuje na 

swoją kartkę, mówiąc: Popatrz, jak mój palec skacze po 

schodkach (dotyka nim kolejnych schodków). Hop, hop, hop, już 

jest na górze. W ten sam sposób pokazuje, jak palec zbiega na dół.

Dziecko wykonuje takie same czynności. Następnie Rodzic daje 



dziecku sylwetę niebieskiej kropelki i prosi, aby ułożyło ją na 

najwyższym schodku – wymienia jego kolor i pokazuje , o który 

schodek chodzi. Mówi: Pokażcie kropelce, jak może skakać po 

schodach. Dziecko, manipulując sylwetą kropelki, pokazuje, jak 

skacze ona po schodach – do góry i na dół (załącznik poniżej). 

5. Zabawa ruchowa z ćwiczeniem oddechowym przy piosence 

Święto Ziemi.

Dziecko śpiewa piosenkę (Święto Ziemi – piosenka z 

14.04.2020 r.), maszeruje po pokoju – lesie. Z chwilą zatrzymania 

nagrania staje i dmucha dookoła siebie, naśladując rozpędzanie 

chmur na niebie.

6. Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej.

Rodzic pokazuje dziecku  ilustracje obszarów pustynnych – 

wyjaśnia, że brakuje tam wody i że żyją tam takie rośliny, jak np. 

kaktus (pokazuje ilustracje) i zwierzęta takie, jak np. wielbłąd 

(pokazuje ilustracje). Mogą one dłuższy czas wytrzymać bez 

wody (załącznik poniżej). 

7. Praca plastyczna „Krople deszczu”.

Zadaniem dziecka jest namalowanie paluszkami 

zamoczonymi w farbie,  kropli deszczu spadających z chmurki 

(załącznik poniżej).                                                                           



                

                          



           

                  

                  

              

                               



  

  

  

  

                                                

                 



 

           

           

     

     

     

     



                                 



         




