
Środa- 25.032020r. 

 
Uzmysłowienie dzieciom znaczenia wody dla  ludzi, zwierząt i roślin, oraz zrozumienie potrzeby jej 
oszczędzania, wyjaśnienie znaczenia słowa i działania filtra.  

Słuchanie wiersza J. Papuzińskiej „Chora rzek” 

Śniła się kotkowi rzeka, 
Wielka rzeka, pełna mleka……. 
Tutaj płynie biała rzeka. 
Ale to jest chora rzeka. 
Jak tu pusto!? 
Drzewo uschło….. 
Cicho tak – 
ani ptak, 
ani ważka, ani komar, ani bąk, 
ani gad, ani płaz, ani ślimak, ani żadna wodna roślina, 
ani leszcz, ani płod, ani pstrąg, nikt już nie żyje tutaj, 
bo rzeka jest zatruta. 
Sterczy napis: „Zakaz kąpieli” 
Mętny opar nad wodą się bieli. 
Chora rzeka 
nie rzeka 
tylko czeka, czeka, czeka ….. 

 
Rozmowa na temat treści wiersza : Co śniło się kotkowi? Dlaczego było pusto nad rzeką? Jak 

wyjaśnicie napis „zakaz kąpieli”? Co może zatrud rzekę? (mycie samochodów, kąpanie psów, 

wyrzucanie śmieci do wody, odprowadzanie ścieków, wylewanie nieczystości).  W jaki sposób można 

dbad o rzeki i inne zbiorniki wodne? Co by było gdyby woda w zbiornikach była zatruta?. 

DOŚWIADCZENIE! 

Przygotowujemy kilka  pojemników  z czystą, przeźroczystą wodą. Rozmawiamy  z dziedmi na temat 

koloru wody i jej czystości. Dzieci wsypują lub wlewają do wody substancje (płyn do mycia naczyo, 

barwnik spożywczy, żwir, farba, bibuła, papiery po cukierkach). Obserwują co dzieje się pod 

wpływem substancji i starają się wyciągnąd wnioski. Następnie  wkładają do pojemników roślinę 

(liście kapusty pekioskiej). Dzieci przez najbliższy dzieo obserwują co stanie się z rośliną pod 

wpływem działania szkodliwych substancji.  

 

WNIOSEK: 

Nawet bardzo mała ilośd wsypanych detergentów, wylanych substancji, wyrzuconych śmieci sprawia, 

że cała woda jest zanieczyszczona. Zanieczyszczenia bardzo szybko rozprzestrzeniają się po całej 

powierzchni i zatruwają życie mieszkaocom wód. Aby z kranów płynęła czysta woda ( oczyszczamy ją 

poprzez filtrowanie), buduje się urządzenia zwane oczyszczalniami. Istnieją w Polsce ośrodki, w 

których znajdują się czyste źródełka wody. Mają one właściwości lecznicze. Takie miejsca nazywamy 

sanatoriami.  

Powodzenia !  

 



Czwartek- 26.03.2020 

Doskonalimy: analizę i syntezę wyrazów oraz umiejętność czytania wyrazów z poznanymi 

literami. 

 

Zadanie 1. Odszukaj literkę "Ł" i "ł" w podanych wyrazach: 

Łucja, ławka, kanał, łopata, łąka, płot. 

Zadanie 2. Analiza wyrazów: 

WIOSNA, TRAWA, LAS, MOTYL, BOCIAN, PTAK 

Polecenia dla dziecka: 

       - podziel wyrazy na sylaby (z klaskaniem); 

       - podziel wyrazy na głoski; 

       - przeczytaj cały wyraz; 

       - powiedz, które litery to SAMOGŁOSKI, a które SPÓŁGŁOSKI. 

 

Zadanie 3. Poćwicz pisanie literki "Ł" i "ł".  

 



 

Piątek- 27.03.2020r 

Dzisiaj będzie matematyka. Doskonalimy dodawanie i odejmowanie do 10 oraz rozwijamy 

umiejętność poprawnego przeliczania - powodzenia :) 

   

 


