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WODA ŻRÓDŁEM ŻYCIA 

PAMIĘTAJMY, ZOSTAŃMY W DOMU! MYJEMY RĘCE. SZANUJEMY WODĘ! 

11.05.20      TEMAT: WSZYSCY POTRZEBUJĄ WODY. 

1. Rozmowa na temat znaczenia wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin. 

2. Głośne czytanie tekstu o koziołku Dyziu. Odpowiedzi na pytania do tekstu. (PZ cz. 4, s. 7) 

3. Wprowadzenie zapisu spółgłoski miękkiej „zi, Zi”. (PZ cz.4, s. 7, Z cz. 4, s. 8, ćw. 1 - 2)  

4. Ćwiczenia w głośnym czytaniu i pisaniu. (PZ cz.4, s. 6– 7, Z cz.4, s. 9, ćw.  3-4) 

5. Różne stany skupienia wody ( 3 stany: płynny, stały i gazowy) oraz krążenia wody w przyrodzie.            

6. Rozmowa na temat „Wędrówka kropelki wody” oraz eksperymenty (rozpuszczanie bryłek lodu, szronu, 

para wydobywająca się z gotującego się czajnika). (PZ cz.4, s. 8) 

7. Rozwiązywanie i układanie zadań z zastosowaniem obliczeń pieniężnych w zeszycie do matematyki. 

8. Zabawy ruchowe – naśladowanie płynącej wody, ludzi, roślin i zwierząt potrzebujących wody. 

12.05.20      TEMAT: OSZCZĘDZAMY WODĘ. 

1. Co wiemy o wodzie i o właściwym korzystaniu z jej zasobów? – zbiorniki wody: płynące i stojące, ze 

słodką i słoną wodą. (PZ cz.4, s. 10, ćw. 1) 

2. Rymowanki i powiedzenia o wodzie: 

Czysta woda zdrowia doda. Trochę wody dla ochłody. Chcesz być zdrowy, młody, nigdy nie stroń od wody. 

Woda źródłem życia. Woda to skarb. (Z cz.4, s. 10, ćw. 2, s.11, ćw. 3-4) 

3. Pomyślę i rozwiążę – przygotowanie do sprawdzianu. (PM cz. 2, s.31, z. 1 – 6) 

4. Słuchanie i śpiewanie piosenki „Kałużowy deszcz”. (MUZYKA  s. 72-74, ćw. 1-4, płyta CD) 

5. Nauka pokonywania wąskich i niskich przeszkód(na podwórku, w domu). 

13.05.20      TEMAT: DZIEŃ ODKRYWCÓW. ZABAWY Z WODĄ. 

1. Zabawy słowami, tworzenie skojarzeń do hasła WODA(brudna woda, czysta woda, głębokie morze, 

ogromny ocean, błękitne jezioro, szybkie pływanie, czerwona konewka, plastikowa słomka, przezroczysty 

sopel, wielkie lodowisko, itp. – dzieci podają inne przykłady). Układają i zapisują w zeszytach 3 zdania z 

wybranymi przykładami. 

2. Konstruowanie prostego filtru wody – oczyszczanie wody doświadczenie, do którego potrzebne są:  

* butelka plastikowa,  

* gaza lub wata lub cienka jasna tkanina, bibułka(filtr), gumka lub sznurek do umocowania filtru, 

* czysta woda, zabrudzona, wymieszana z ziemią, farbką itp.  

Obcinamy butelkę. Górna część butelki to lejek, na której mocujemy w/w filtr i wlewamy przez niego, do 

drugiej części butelki najpierw trochę czystej wody, później też trochę zabrudzonej. Zmieniamy filtry i 

porównujemy jego zabrudzenie. 

3. Zabawy logiczne i ćwiczenia językowe. (DO s. 56-57, ćw. 1- 5). 

4. Zabawy badawcze sprawdzające, co tonie, a co pływa(różne przedmioty i papierowy statek). 

5. „Wodny obraz” – praca plastyczna. Zamoczyć w wodzie kartkę z rysunkowego bloku i malować farbami 

krajobraz podwodny lub wodny. Po wyschnięciu pracy kredkami lub mazakami obrysowują kontury 

kształtów.                                        MAJ JEST KOLOROWY 

14.05.20      TEMAT: WIOSNA W PEŁNI. 

1. Mierzenie miarką centymetrową – obliczenia w zakresie 20. (PM cz. 2, s.32 - 33, s.34, z. 1 - 4, M cz. 2, s. 

43, z. 1 - 3) 

2. Opowiadanie R. Witka „Tajemnica zaginionej książki”. Zabawa w ciepło – zimno(szukamy schowane 

rzeczy).  (PZ cz. 4, s. 9) 

3. Wiosna już w pełni. Dzieci opowiadają o wiośnie, po czym poznaje się wiosnę(oznaki wiosny). Zmiany 

zachodzące wiosną w przyrodzie. (Z cz.4, s. 12, ćw. 1) 

4. Praca inspirowana wierszem B. Stępień „Wiosenna łąka”. (PZ cz. 4, s. 14, Z cz.4, s. 13, ćw. 2 - 3) 

5. Nauka i śpiewanie piosenki „Łąka – królestwo owadów”. (Muz. s.75-76), ćw. 1-4, płyta CD) 

6. Ćwiczenia na powietrzu(gimnastyka, biegi). 

15.05.20      TEMAT: JEDZIEMY NA MAJÓWKĘ. (teoretycznie) 

1. Praca inspirowana tekstem o majówce na wsi i ilustracją. (PZ cz. 4, s. 10 -11) 

2. Wprowadzenie zapisu spółgłoski miękkiej „ń”. (Z cz. 4, s. 15, ćw. 2, s. 14, ćw.1)  

3. Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu wyrazów ze spółgłoską miękką „ń”.(PZ cz.4, s.10 -11, Z cz.4, s.15, ćw.3) 

4. Obliczenia w zakresie 20 - różne formy zapisu, tabele. ( w zeszycie do mat.) 

4. Ćwiczenia w „Epodreczniku” i na płycie Cd  z informatyki. 


