
Aktywność językowa - Czas na nową modę – szanujemy wodę 

1. Zabawy oddechowe z wodą 

 „Rybki w wodzie” – do zabawy potrzebne nam będą: słoik z wodą, słomki, 

małe kawałki  papieru w  kształcie rybek. Zadanie polega na umieszczeniu 

papierowych rybek za pomocą słomki w słoiku z wodą. 

 Małe i duże fale – potrzebujemy: słomkę i miseczkę z wodą. Dziecko zgodnie z 

instrukcją rodzica próbuje zrobić fale na wodzie (dmucha delikatnie na 

powierzchnię wody) lub puszcza bąbelki (zanurza słomkę i dmucha w nią). 

 

2. Obejrzyjcie wspólnie film https://www.youtube.com/watch?v=0Ku1GpAO3RM 

3. Zastanówcie się:  

 Do czego potrzebna jest woda? 

 Dlaczego należy oszczędzać wodę? 

 Jak możemy oszczędzać wodę? 

 Co to jest susza? 

 

4. Czy wiecie, że ponad połowa rzek na świecie jest zagrożona wyschnięciem? Również 

coraz mniej zieleni pokrywa naszą polską ziemię. Gleba często jest popękana i nic na 

niej nie rośnie. Aby zobrazować zjawisko suszy proponuję Wam malowanie na soli. 

Do wykonania obrazka potrzebne będą: sól, tacka, arkusz z bloku technicznego, klej, 

farby akwarelowe, pędzle, kubeczek z wodą. 

Wykonanie: Całą kartkę należy pomalować wybranymi kolorami: zielonym, żółtym, 

niebieskim. Kilka maźnięć farby w połączeniu z wodą stworzy tło obrazu, które 

następnie należy pozostawić do wyschnięcia. Na suchym tle dziecko rysuje klejem 

drzewa, palące słońce, pęknięcia w ziemi i małe obłoczki. W tym czasie rodzic 

posypuje obrazek solą, a jej nadmiar usuwa z tacki, gdy praca wyschnie malujemy 

farbą akwarelową posypane solą elementy. Wystarczy tylko dotknąć soli, a farba 

zabarwi ją i utworzy efekt pęknięcia. 

 

5. Zabawa ruchowa „Zbiorniki wodne” – tańczymy lub podskakujemy w rytm muzyki, 

gdy rodzic powie słowo: np. rzeka, jezioro, staw, morze, dziecko zastyga w śmiesznej 

pozycji. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rle1OV2Ya9Y 

 

6. Na zakończenie spróbujcie wyznaczyć sobie choć jedno zadanie mające na celu 

ograniczenie zużycia wody. Może to być: zakręcanie kranu podczas mycia zębów, 

podlewanie roślin resztką wody, która została w kubku, zamiast jej wylewania, 

regularne zbieranie deszczówki. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ku1GpAO3RM
https://www.youtube.com/watch?v=Rle1OV2Ya9Y

