
Kółko ekologiczne „MAŁY EKOLOG”

ZAJĘCIA SIÓDME „WODA ŻRÓDŁEM ŻYCIA” 

Witam Was serdecznie na kwietniowych zajęciach kółka
i zapraszam do ekologicznych zabaw

Przywitajmy się słowami piosenki :
Witam Was, Witam Was ekologii już czas!
Jestem Ja, jesteś Ty, raz, dwa i trzy!

Na początek mam dla Was zagadkę. 

“Służy do mycia, służy do picia,
Bez niej na Ziemi nie byłoby życia?” 

To oczywiście WODA

Dzisiaj powiemy sobie, jak ważna jest dla nas woda. Ale za nim sobie o tym opowiemy to poproszę Was 
żebyście usiedli wygodnie, zamknęli oczy i wsłuchali się w te odgłosy. 

Zagadki słuchowe

Dzieci słuchają i określają, z czym te odgłosy im się kojarzą:

„Wodne dźwięki” https://www.youtube.com/watch?v=BQgsb2D3AmM

Zabawa badawcza, obserwowanie i wyciąganie wniosków
Sprawdzimy teraz ”Jaka jest woda”
Do szklanki nalewamy wodę do picia, dzieci za pomocą różnych zmysłów określają właściwości 
wody:smak, zapach, barwę.
Następnie prezentujemy szklankę z gorącą wodą. Dzieci zauważają, że woda paruje, a para jest 
przeźroczysta, lotna i skrapla się.
Teraz pokazujemy kostkę lodu. Dzieci wyciągają wniosek, że woda może być twarda i zimna, a pod 
wpływem ciepła topi się.

Obejrzyjcie poniższe ilustracje i powiedzcie:  (rzeka, jezioro, morze, deszcz, studnia)
- Co przedstawiają ilustracje?
- Gdzie w przyrodzie występuję woda?
- Gdzie w domu i w przedszkolu jest woda?
- Do czego jest nam potrzebna woda? Czy tylko ludzie z niej korzystają?

Zdjęcia pochodzą z zasobów internetowych



Czy wiecie skąd się bierze woda?

WĘDRÓWKI WODY W PRZYRODZIE
Woda nieustannie krąży w przyrodzie. Wędruje pomiędzy Ziemią a niebem w różnych stanach skupienia: w 
kroplach, jako para wodna, czy w postaci lodu. Obieg wody nie ma ani swego początku, ani końca i trwa 
nieprzerwanie od tysięcy lat.
Słońce ogrzewając naszą planetę powoduje, że woda paruje z powierzchni oceanów, mórz, jezior, rzek, 
bagien, lodowców, wilgotnej gleby oraz z roślin.
Ciepłe powietrze unosi parę wodną wysoko do góry, gdzie pod wpływem niskiej temperatury skrapla się. W 
ten sposób powstają chmury. Wiatr przenosi chmury wokół globu ziemskiego, czasem o wiele kilometrów. 
W trakcie tej wędrówki drobinki wody zawieszone w chmurze zderzają się ze sobą i łączą. Łączą się one ze 



sobą aż do momentu, kiedy ich wielkość i ciężar sprawiają, że nie są już w stanie dłużej utrzymać się w 
warstwie chmur. A wtedy spadają na ziemię jako deszcz, lub jeśli jest zimniej jako śnieg czy grad.
Opady lub roztopione śniegi przesiąkają w głąb ziemi. Część z nich zostaje wchłonięta przez rośliny. 
Pozostała przenika do głębiej położonych warstw wypełniając wszystkie napotkane wolne przestrzenie. W 
ten sposób magazynowane są wielkie ilości wody nawet przez tysiące lat.
Niewchłonięte deszcze oraz roztopiony lód i śnieg spływając po powierzchni ziemi zasilają strumienie i 
rzeki, które ostatecznie wpadają do jezior, mórz i oceanów.
Po tych wszystkich przygodach na ziemi, woda pod wpływem Słońca trafia z powrotem do nieba. Bardzo 
często zdarza się, że część wody jest okresowo wyłączona z tych wędrówek. Jest to woda zmagazynowana w
postaci wiecznej zmarzliny, lodowców i lądolodów, a także ukryta głęboko pod ziemią.
Jak widać woda krąży w przyrodzie nieustannie ta sama. Ważne jest, aby wędrując była jak najczystsza.
Tekst pochodzi ze strony Edukacja. Wodociągi Białostockie.

Zdjęcie epodreczniki.pl

Obejrzyjcie film, który pomoże Wam zrozumieć wędrówkę wody w przyrodzie
Paxi - Cykl hydrologiczny

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8

Posłuchajcie wiersza J. Papuzińskiej „Chora rzeka”:

„Chora rzeka”
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 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…

Powiedzcie:
• Dlaczego w rzece i wokół niej nic nie było?
• Jak myślicie, kto przyczynił się do zanieczyszczenia rzeki? 
• Co może czuć „zdrowa”, a co „chora” rzeka?
• Co można zrobić, aby rzeka była zdrowa?

Czy podoba Wam się taki widok ? Chcielibyście pływać w takiej wodzie?

Zdjęcia pochodzą z zasobów internetowych

Pamiętajcie, aby nigdy nie wyrzucać śmieci do jezior, rzek, mórz i oceanów. Nie wolno też myć 
samochodów! W tych wodach mieszkają wodne stworzenia i rośliny, które chcą mieć czysty dom, a z jezior
 i rzek zwierzęta piją wodę. 
Nawet niewielkie zanieczyszczenia wody mają wpływ na życie ludzi, zwierząt i roślin.  Taka woda jest 
niezdrowa, ale ponieważ z używania wody nie możemy zrezygnować, ludzie wymyślili sposób na jej 
oczyszczanie – filtry.



Doświadczenie z wodą

Przygotujcie przeźroczyste naczynie z wodą. Do naczynia dzieci wrzucają drobne papierki, piasek, kawałki 
mydła i mieszają wodę. Opisują wygląd wody. 
Następnie z pomocą rodzica przygotowują filtr. Na słoiku za pomocą gumki recepturki przymocowują gazę, 
na nią kładą trochę waty, na to kawałek lnianej szmatki i na wierzch ponownie gazik. Przelewają wolno 
połowę brudnej wody przez filtr. Porównują wygląd wody brudnej i przefiltrowanej. Starają się podać 
własną definicję słowa „filtr”. 
Aby z kranów płynęła nam czysta woda, buduje się urządzenia zwane oczyszczalniami. Prawdziwe filtry 
dokładniej oczyszczają brudną wodę. 
Możecie zobaczyć to na filmie  „Niezwykła podróż kropelki” 
https://www.youtube.com/watch?v=plQ8rCApNIQ

WODA jest nam niezbędna do życia, musimy o nią dbać i ją oszczędzać, żeby nigdy nam jej nie zabrakło!

Kto ma pomysł “Jak możemy oszczędzać wodę?” (dzieci podają swoje pomysły, wspólnie dochodzimy do
wniosków, że należy:)
- myć zęby wykorzystując wodę z kubka, a nie bieżącą wodę,
- kąpać się pod prysznicem, a nie w wannie pełnej wody,
- zmywać naczynia w misce, a nie pod bieżącą wodą,
- zakręcać dobrze kran po użyciu wody, tak aby nie kapał.

Mam teraz dla Was zadanie do wykonania

Wykonajcie pracę plastyczną według własnego pomysłu na temat: „ Szczęśliwy podwodny świat”. 

Czekam na zdjęcia Waszych prac.

Życzę Wam dobrej zabawy 

pani Marysia

Ps.

Obrazek do pokolorowania 




