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LUTY 

 

WŁAŚCIWOŚCI WODY 



Na początku zajęć rozmawialiśmy o tym, co już 

wiemy o wodzie i czego chcielibyśmy się 

dowiedzieć. Zapoznawaliśmy się z tematem 

oglądając i czytając książki o wodzie.  



Sprawdziliśmy, że woda 

jest bezbarwna, 

bezwonna i 

bezsmakowa. 

Poznaliśmy stany 

skupienia wody 

wykonując 

doświadczenia 

,,Lodowe kule’’ i 

,,Znikająca woda’’ 



Wlewaliśmy wodę do różnych naczyń i sprawdzaliśmy 

jaki ma kształt. Ustaliliśmy, że woda przyjmuje kształt 

naczynia, w którym się znajduje. 



Ustaliliśmy również, że woda może mieć 

różną temperaturę a odczuwanie 

temperatury wody jest względne. 



Sprawdzaliśmy, 

co pływa, a co 

tonie w wodzie. 

Ciężkie 

przedmioty 

opadały na dno, 

lekkie unosiły się 

na powierzchni. 



Dodawaliśmy do wody różne substancje i 

sprawdzaliśmy czy się rozpuszczają. Kasza, mąka 

olej nie rozpuściły się, w przeciwieństwie do cukru, 

soli, barwników i tabletki musującej. 



MARZEC 

ZNACZENIE WODY DLA ŻYCIA NA ZIEMI 



W marcu rozmawialiśmy o tym, że wszystkie 

organizmy żywe potrzebują wody do życia, a dla 

części gatunków woda stanowi środowisko życia. 



Posadziliśmy w sali różne gatunki roślin i 

obserwowaliśmy etapy ich wzrostu. Sprawdzaliśmy, ile 

wody potrzebują i co się stanie kiedy zapomnimy je 

podlać. 





Wykonaliśmy 

również 

doświadczenie 

,,Kolorowy kwiat’’. 

Okazało się że, 

wraz z wodą 

roślina pobiera 

rozpuszczony w 

niej barwnik, który 

zabarwił płatki. 



Obejrzeliśmy film 

edukacyjny o cyklu 

hydrologicznym i 

dowiedzieliśmy się, 

że woda krąży w 

przyrodzie.  

W ogrodzie 

przedszkolnym 

zrobiliśmy chmurkę 

z deszczem. 



 22 marca 

 

Z okazji Światowego 

Dnia Wody wykonaliśmy 

okolicznościowy plakat. 



KWIECIEŃ 

RZEKA, JEZIORO, MORZE, OCEAN 



W kwietniu dowiedzieliśmy się, że w rzekach i 

jeziorach znajduje się woda słodka, natomiast w 

morzach i oceanach - woda słona. Sprawdzaliśmy, 

jak zachowuje się jajko w wodzie słonej i słodkiej 

oraz jak rozchodzą się w niej fale.  



Próbowaliśmy znaleźć 

na mapie rzekę, 

jezioro i morze. 



Wykonaliśmy makietę 

odcinków biegu rzeki 

z masy solnej i 

dowiedzieliśmy się, że 

Wisła ma swój 

początek w górach i 

uchodzi do Morza 

Bałtyckiego. 





MAJ I CZERWIEC 

SKĄD SIĘ BIERZE WODA W KRANIE? 



W maju zastanawialiśmy 

się, skąd się bierze woda 

w kranie. Wykonaliśmy 

doświadczenie 

,,Oczyszczalnia wody’’ i 

,,Wieża ciśnień’’. 





Dowiedzieliśmy się, że woda pitna pochodzi z wód 

podziemnych i powierzchniowych (rzeka, jezioro). 

Wykonaliśmy model studni z kołowrotkiem, który 

ułatwia pobieranie wody podziemnej. 



Rozmawialiśmy także o tym, co dzieje się 

z brudną wodą z naszych domów…  



… i zbudowaliśmy z klocków przykład sieci 

kanalizacyjnej. 



Zwróciliśmy uwagę na problem zanieczyszczeń 

wody oraz konieczność jej ochrony i oszczędzania. 

Obejrzeliśmy prezentację…  

Źródło: http://www.mlodyhydrolog.pl/ 



…oraz graliśmy w gry mutlimedialne, w których 

szukaliśmy sposobów na oszczędzanie wody.  

Źródło: https://ekoeksperymentarium.pl/graj/ 



Efekty innowacji 

Dziecko: 

•  poznało stany skupienia wody 

•  wie, że woda jest bezbarwna, bezwonna, bezsmakowa, przyjmuje kształt 

naczynia  

•  poznało pojęcia woda słodka i woda słona 

•  jest świadome, że woda jest niezbędna organizmom żywym do życia 

•  sadzi rośliny i dba o nie 

•  wymienia przykłady zwierząt wodnych 

•  wyszukuje na mapie przykłady rzek, jezior, mórz 

•  konstruuje z klocków przykład sieci wodociągowej 

•  wie, że woda ulega zanieczyszczeniu i wymaga oczyszczania 

•  podaje przykłady oszczędzania wody 

 



Dziękujemy  

za uwagę! 


