
Środa 22.04.2020 DZIEŃ ZIEMI 
Kochani Odkrywcy, dziś świętujemy ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 
Pomysł dla Małych Odkrywców na dziś to... Czysta rzeka 

1. Kropelka wody na wycieczce – układanie i opowiadanie historyjki 
obrazkowej. 

Rodzic demonstruje kontur kropli wody, układa napis WODA i odczytuje 
go. 
Razem z dzieckiem dzieli wyraz na sylaby: WO- DA. Następnie układa 
przed dziećmi dwa obrazki: 

• kropelka wody z uśmiechniętą buzią,  

• kropelka wody ze smutną buzią.  
Następnie opowiada historię kropelki wody:  
1. Kropelka wody wybrała się na wycieczkę nad rzekę. W rzece 
widać pływające ryby, dookoła trawę, świeci słońce.  
(Dziecko wybiera obrazek z miną kropelki która pasuje do 
opowieści).  
2. Nad rzekę przyszły dzieci. Są na wycieczce. Rozrzuciły papierki 
po cukierkach, kartoniki i butelki po sokach wrzuciły do wody.  
(Dziecko wybiera obrazek z miną kropelki która pasuje do 
opowieści).  
3. Nad rzeką nie ma dzieci. Poszły do domu. Zostawiły papierki na 
trawie, kartoniki i butelki w rzece.  
(Dziecko wybiera obrazek z miną kropelki która pasuje do 
opowieści).  
Po tym zadaniu prosimy, by dzieci opowiedziały, co się wydarzyło, 
gdy kropelka wody poszła na wycieczkę nad rzekę.  

2. Przeczytajcie wspólnie wiersz, a następnie odpowiedzcie na pytania 

• Co śniło się kotkowi?  

• Jakie zwierzęta mieszkają w wodzie?  



• Dlaczego wszystkie zwierzęta i rośliny wyprowadziły się z rzeki?  

Chora rzeka (fragment) Joanna Papuzińska 

Śniła się kotkowi rzeka,  
wielka rzeka, pełna mleka...  
Tutaj płynie biała 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 pstrąg,  
nikt już nie żyje tutaj,  
bo rzeka jest zatruta.  
Sterczy napis: „Zakaz kąpieli”.  
[...]  
Chora rzeka nie narzeka,  
tylko czeka, czeka, czeka... 

3. „Czysta i brudna woda” – zabawa badawcza z wykorzystaniem wody. 

Postawcie na stole przezroczysty pojemnik z czystą wodą. Porozmawiajcie 
na temat koloru wody i jej czystości. Dzieci wlewają do wody substancje 
(płyn do mycia naczyń, barwnik spożywczy, niebieską farbę). Obserwują, 
co dzieje się pod wpływem substancji i starają się wyciągnąć wnioski, jak 
zmienia się woda. Następnie włóżcie do pojemnika z brudną wodą seler. 
Dzieci przez cały dzień obserwują, co się stanie z rośliną pod wpływem 
działania substancji, które wlały do wody. 

Podsumowanie eksperymentu: Jak myślicie, co się stanie, gdy rośliny 
napiją się brudnej wody w rzece? Nawet bardzo mała ilość, wylanych 
substancji i wyrzuconych śmieci sprawia, że cała woda jest 
zanieczyszczona. 

4. Zabawy ruchowe: 

„Przejście przez rzekę” – naklejcie na dywanie dwa pasy taśmy, które 
będą oznaczały rzekę. W środku rzeki rozłóżcie nierównomiernie 
woreczki/ kawałki kartki (od jednej linii brzegu do drugiej), które będą 



oznaczały kamienie. Dzieci skaczą z jednego kamienia na drugi (skacząc z 
jednej nogi na drugą). 

„Duża fala” – Dzieci siedzą na dywanie nogi w rozkroku wyciągnięte do 
przodu. Ręce mają wyprostowane w bok. Przechylają się z jednego boku 
na drugi. Na hasło: „Fala”, kładą się raz na jednym boku, raz na drugim. 

Pomysł na popołudnie dla Małych odkrywców to... Ziemia- balon☺  

foto: anaokuludunyam.com 



szablon: sweetclipart.com 

• Czego potrzebujemy?  
Szablon kuli ziemskiej, małe pudełko, kredki/ mazaki/ bibuła, 
sznurek/  
włóczka, nożyczki, klej, dziurkacz  

• Jak to zrobić?  
Najpierw wydrukujcie szablon kuli ziemskiej lub spróbujcie ją 
narysować. Następnie pokolorujcie kulę ziemską. Lądy na kolor 
zielony, a wody na kolor niebieski. Możesz wykonać to również za 
pomocą bibuły. Następnie zrób dwie dziurki na dole obrazka tak, aby 



przewiązać przez nie dwa sznurki. Doczep do nich małe pudełko i 
udekoruj je☺ W ten sposób powstanie balon. Możesz także 
wykonać rysunek postaci- pasażera, wyciąć go i włożyć do pudełka.  

Jesteśmy ciekawi jak wyglądają wasze prace. Nie zapomnijcie pochwalić 
się w komentarzach ☺  


