
Blok tematyczny: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ 

 

Scenariusz – 20.04.20 r. (poniedziałek) 

 

 I część : zajęcia przyrodnicze z wykorzystaniem wiersza. 

Temat: Wiosenne porządki nad rzeką. 

 

Przebieg: 

1.Słuchanie wiersza Joanny Papuzińskiej „ Chora rzeka” 

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 płoć, ani pstrąg, 

nikt już nie żyje tutaj, 

bo rzeka jest zatruta. 

 

Sterczy napis „zakaz kąpieli”. 

Mętny opar nad wodą się bieli. 

Chora rzeka- nie narzeka, 

tylko czeka, czeka, czeka… 

2.Omówienie tekstu: Co śniło się kotkowi? Dlaczego było pusto nad rzeką? Jak wyjaśnicie 

napis „zakaz kąpieli”? W jaki sposób możemy dbać o rzeki i inne zbiorniki wodne? Co by 

było, gdyby woda w rzekach była zatruta? 

3.Wypowiedzi dzieci po obejrzeniu  filmu edukacyjnego pt. „Obieg wody w przyrodzie”  

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

 

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


4. „Tajemnice wody” – prowadzenie doświadczeń i wyciąganie wniosków: 

– doświadczenie 1. „Co znika w wodzie?” – Rodzic napełnia kilka szklanek wodą, prosi 

dziecko, aby wsypało do szklanek sól, piasek, olej, mąkę, ziemię, proszek do prania i 

zamieszały. Dziecko opisuje, jak zachowują się te substancje w wodzie. 

– doświadczenie 2. „Filtrujemy wodę” – na szklankę R. zakłada watę lub gazę i przelewa 

wodę z piaskiem, na kolejnej z olejem, z ziemią – obserwacja wody przed filtrowaniem i po 

filtrowaniu oraz zanieczyszczeń pozostałych na filtrze. 

Wyjaśnienie znaczenia słowa filtr – urządzenie, które zatrzymuje zanieczyszczenia.  

Dodatkowo wyjaśniamy, że wodę profesjonalnie oczyszcza się w oczyszczalniach ścieków. 

– doświadczenie 3. „Czy to też woda?” – R. kładzie kostki lodu do miseczki, włącza czajnik 

elektryczny. Dzieci obserwują wydobywającą się parę. Po zagotowaniu R. nalewa gorącą 

wodę do miseczki z lodem i przykrywa talerzykiem. Po jakimś czasie dzieci oglądają 

rozpuszczone kostki i krople wody powstałe na spodzie talerzyka. Wspólnie z Rodzicem 

dziecko wyciąga wnioski – lód i para to także woda.  

5.Rozmowa z dzieckiem na temat konieczności oszczędzania wody na podstawie filmu 

edukacyjnego pt.: „Oszczędzaj wodę” https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI 

 

II część-  zajęcia plastyczne. 

Temat: „ Czysta rzeka”. 

 

Przebieg zajęć: 

1.Wprowadzenie do tematyki - oglądanie filmu edukacyjnego pt.: „Zanieczyszczenie rzek” 

https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y 

2. Omówienie tematu i sposobu wykonania pracy: 

– „czysta rzeka” – swobodne wypowiedzi dzieci, podawanie pomysłów na zilustrowanie w/w 

hasła. 

3. Wykonanie prac przez dzieci wg własnych pomysłów. 

Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 30–31. https://akademia.pwn.pl/view/d6ec310f-2cb5-4476-

9764-21c4478dc41d/37757/NOWA_TRAMPOLINA_6-

latka_karty_pracy_Wiosenne_sprzatanie_tydz28.pdf 

 Uzupełnianie nalepkami ilustracji (utrwalanie pojęć związanych z określaniem stosunków 

przestrzennych: na, nad, w), przypomnienie informacji, jakie zwierzęta żyją w wodzie, a jakie 

nad wodą (przypomnienie informacji przyrodniczych, dzielenie się doświadczeniami). 
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