
 

 

PIĄTEK 17.04.2020r. – BLOK TEMATYCZNY: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ 

TEMAT DNIA: „OSZCZĘDZAMY WODĘ” (mowa i myślenie + plastycne/konstrukcyjne) 

 
Cele szczegółowe zajęć – dzięki dzisiejszym zajęciom dziecko: 

 

 prawidłowo skacze i podskakuje oraz przeskakuje przeszkodę 

 rozwija spostrzegawczość, potrafi narysować drogę  przez labirynt 

 doskonali sprawność narządów artykulacyjnych 

 wie jak i dlaczego należy oszczędzać wodę i prąd 

 wyraża wspomnienia związane z wodą na kartce papieru przy użyciu pasteli 

 rozumie potrzebę utrzymania porządku i higieny 

 ćwiczy oddech i sprawnie łapie bańki 

 
 
 

Witam serdecznie wszystkich rodziców i moje kochane „Frezyjki”.  
Na dzisiejszy dzień proponuję następujące zabawy: 

 

 

 Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku „Skok przez kałużę” – rodzic układa na 

podłodze „kałuże” (mogą być np.. z reklamówek lub z kartek papieru), zadaniem dziecka 

jest przeskakiwanie przez nie skacząc obunóż.  

 

 Ćwiczenie spostrzegawczości „Wiosenny labirynt”  

 

 
 

 

 Zabawa logopedyczna- „Deszczowa muzyka”- rodzic z dzieckiem siada naprzeciwko siebie 

na krzesełkach. W trakcie zabawy proszę o włączenie podkładu muzycznego F. 

Mendelssohn: „Song of spring”: https://www.youtube.com/watch?v=8mz5Rtx-Eu0  

https://www.youtube.com/watch?v=8mz5Rtx-Eu0


 

 

   Podczas recytacji wiersza, oboje wykonują poniższe czynności: 

 
Deszczyk pada: pac, pac, pac - uderzają dłońmi o uda mówiąc: PAC, PAC, PAC 

Szumią listki: szu, szu,  szu - podnoszą ręce w górę i machają nimi w dowolne strony 

mówiąc: SZU, SZU, SZU 

Człapią buty: człap, człap, człap - tupią nogami mówiąc: CZŁAP, CZŁAP, CZŁAP 

Miś zasypia: mru, mru, mru - składają dłonie razem przykładając je do policzka i  

mówiąc: MRU, MRU, MRU 

Kracze wrona: kra, kra, kra - rozkładają ręce szeroko na boki, poruszając nimi 

mówią: KRA, KRA, KRA 

Wicher wieje: żuu, żuu, żuu - unoszą ręce wysoko i poruszając nimi nad głową 

mówią: ŻUU, ŻUU, ŻUU 

Drzewa skrzypią: skrzyp, skrzyp, skrzyp - wstają z krzeseł i kołysząc się na boki z rękami 

uniesionymi do góry mówią: SKRZYP, SKRZYP, 
SKRZYP 

A my w domu: sza, sza, sza - siadają na krzesełka, kładąc palec na ustach mówiąc: 

SZA, SZA, SZA 

 

 

 Rysowanie symetryczne „Owady wiosną” – zadaniem dziecka jest dorysowanie drugiej 

części obrazka i pokolorowanie kredkami lub mazakami 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 Rozmowa w oparciu o wiersz „Czy woda jest potrzebna?” Iwony Rup: 

 

Wiedzą o tym przedszkolaki: 

Woda bardzo jest potrzebna, 

W życiu ludzi, także zwierząt 



 

 

Oraz roślin jest niezbędna. 

 

Z wody robimy herbatki,  

Kompoty lub samą pijemy, 

I często używamy, 

Gdy obiady gotujemy. 

 

Dzięki wodzie swe ubrania 

W pralce szybko wypierzemy 

Umyjemy też naczynia, 

Gdy obiadek pyszny zjemy. 

 

Woda służy też do mycia, 

Do pływania na basenie. 

W życiu naszym jest niezbędna! 

Bardzo sobie więc ją cenie. 

 

 Pytania: Do czego potrzebujemy wody? Co możemy przyrządzić wykorzystując 

wodę? Skąd się bierze woda? Czy woda może się kiedyś skończyć? 

 „Co zrobić by chronić środowisko?” – proszę porozmawiać z dzieckiem na temat 

oszczędzania wody i energii (pomocne będą poniższe obrazki). Proszę na początku 

wysłuchać pomysłów dziecka i dopytywać co jego zdaniem można jeszcze zrobić, 

żeby oszczędzać wodę oraz jak oszczędzacie wodę i energię w swoim własnym 

domu. 

                                   
 



 

 

 
 

Na koniec proszę o wyświetlenie bajki „Oszczędzaj wodę!” - 

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

 

oraz animacji „Jak oszczędzać prąd na co dzień?” 

https://www.youtube.com/watch?v=ssbuazIp4Ts  

 

 

 Rysowanie pastelami na kartce papieru.„Ja i woda” – rysowanie wspomnień i skojarzeń 

związanych z wodą (jeżeli nie posiadacie państwo w domu pasteli, proszę aby dzieci użyły 

zwykłych kredek – czekam na zdjęcia wykonanych prac ;) ) 

 

 Czynności porządkowe- sprzątanie swojego stanowiska pracy, prawidłowe mycie rąk 

(proszę zwracać uwagę na sposób w jaki dziecko myje ręce, to właśnie takie codzienne 

czynności wyrabiają w nas nawyk prawidłowego mycia rąk) 

 

 Zabawa z bańkami „Bańkowy deszcz” – dmuchanie baniek przez dziecko to świetna 

zabawa oddechowa wydłużająca czas wydechu. 

 

 

 

Pozdrawiam i życzę miłego dnia  

Agnieszka Żemajduk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI
https://www.youtube.com/watch?v=ssbuazIp4Ts

