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Dzień dobry Dzieciaki :). Macie ochotę pobawić się ze mną ☺ ? 

Dziś zaczynamy od odrobiny ruchu. Macie w domu kostkę do gry? 

Jeśli tak, to przygotujcie ją, jeśli nie... to poproście Mamę lub Tatę          

o pomoc narysujcie kropki na kartonikach i losujcie kartoniki. Ilość 

wyrzuconych (wylosowanych) oczek podpowie Wam jakie wykonać 

ćwiczenie :) Losuj tyle razy, aż wykonasz wszystkie ćwiczenia. 

Udanej zabawy. 



 

 
Dziś spróbujemy dowiedzieć się do czego potrzebna jest woda, jak 

można ją oszczędzać i dbać o to by była czysta. 

Czy wiecie co to jest woda? 

Woda to płyn, nie ma koloru ani zapachu, a jednak bez niej życie na 

Ziemi byłoby niemożliwe. Woda potrzebna jest ludziom, zwierzętom 

a nawet roślinom. 

Czy Wy wiecie, że w naszych ciałach też jest woda? 



Naprawdę! Ponad połowa naszego ciała to woda. Woda jest nam 

niezbędna do picia, ale wykorzystujemy ją również do mycia się, 

prania, zmywania naczyń, do gotowania jedzenia. 

W wodzie pływamy, po zamarzniętej wodzie jeździmy na łyżwach... 

Zwierzęta też piją wodę, a niektóre nawet w niej żyją- o na przykład 

ryby. Rośliny też jej potrzebują, aby rosnąć i rozwijać się.           

Woda to prawdziwy skarb :). 

Popatrz na obrazek poniżej i powiedz, do czego ludzie wykorzystują 

wodę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skoro woda jest nam potrzebna do życia to musimy ją oszczędzać. 

Czy wiecie jak możemy oszczędzać wodę? Nie?                   

Obejrzyjcie bajeczkę a dowiecie się tego :) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI 

Oczywiście nie oszczędzajcie wody nie myjąc uszu ;). Wystarczy, że 

będziecie ją zakręcali myjąc ząbki (gdy już nalejecie jej do kubeczka), 

czy też biorąc prysznic, czy myjąc ręce w chwili gdy je już zmoczycie 

i namydlacie. O wodę musimy dbać. 

A czy wiecie, że deszcz to też woda, tylko taka, która zamieniła się w 

parę? 

Posłuchajcie piosenki "Skąd się bierze deszcz", a sami się przekonacie  

https://www.youtube.com/watch?v=rvTLwn27mE4 

A czy Wy wiecie, że woda wydaje różne dźwięki? Potrafi szumieć 

(jak ta w morzu), 

pluskać (jak padający deszcz, czy tez spadające z kranu krople)...... 

Kliknijcie na plik mp3 kolo nutek a posłuchacie jak szumi woda  ☺ 

21zal3.mp3  

Mam nadzieję, że dzisiejsze zadania nie były dla Was trudne  ☺ 

Pozdrawiam serdecznie ☺ pani Iwona  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI
https://www.youtube.com/watch?v=rvTLwn27mE4
http://www.mp5katowice.pl/Kacik%20rodzica%20I_pliki/21zal3.mp3

