
 

Szczęść Boże: 

 
Na początek  piosenka o byciu świętym: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ha8f5amqPxA 

 

Temat dnia: Nad wodą. 
 

 

 

nad wodą https://youtu.be/Ui-ndYWcThA 

 

Ćwiczenia gimnastyczne na dworze. 

https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc 

Wiersz ,,Jedziemy na wakacje” Cz. Janczarski 

 

            Jedziemy na wakacje    

           do lasu, nad wodę. 

           Prosimy ciebie, słonko 

           o piękną pogodę 

Jedziemy na wakacje 

  nad morze, na plażę. 

              Kolorowe muszelki 

              przynieś, falo, w darze. 
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         Jedziemy na wakacje 

         w te góry wysokie. 

         Nie chowajcie się, szczyty, 

         za mgłą, za obłokiem. 

                                

           Jedziemy na wakacje 

         Na Mazury? Może! 

         Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, 

          czekaj na nas w borze! 

 

 
 

Zagadki 

Może być niebieskie, szare lub zielone. 

Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. 

Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 

jego małe fale stopy ich całują. 

(morze) 

 

Gdy do ucha ją przyłożę, 

morza szum powróci do mnie. 

W tej skorupce małe morze 

lato może nam przypomnieć. 

(muszelka) 

 

Można na niej się opalać, 

zamki z piasku też budować. 

Gdy się znudzi, można z mamą 

brzegiem morza spacerować. 

(plaża) 



 

Świecę mocno dzionek cały, 

żeby wszystkim ciepło dać. 

By zobaczyć, jak przychodzę, 

trzeba bardzo wcześnie wstać. 

(słońce) 

 

Zbierane na plaży 

brązowe kamyki. 

Pięknie zdobią nam pierścionki 

albo naszyjniki. 

(bursztyny) 

 

Jest lekkie, okrągłe 

i do nadmuchania. 

Przyda się każdemu 

w nauce pływania. 

(koło ratunkowe) 

 

 

„Jak woda wędruje w przyrodzie? 

a)Zabawa badawcza. Rodzic nalewa wrzątek do naczynia i zwraca uwagę dzieci 

na zjawisko parowania wody. Zachęca, by spróbowały określić, czym 

charakteryzuje się para wodna. Następnie zbliża do wylotu naczynia, tak, aby 

chmura pary osiadła i skropliła się na nim, tworząc deszcz. Dzieci mogą ostrożnie 

dotknąć osiadłej na pokrywce wody. Obserwują jak krople wody spadają do 

naczynia z wodą.  

 

b) Odwołując się do powyższego eksperymentu rodzic wyjaśnia dzieciom, w jaki 

sposób woda krąży w przyrodzie. Kiedy słońce ogrzewa ziemię woda z rzek, 

jezior, mórz i naszej skóry paruje Wtedy w powietrzu unosi się ogromna ilość 

maleńkich kropelek wody, które tracąc ciepło łączą się ze sobą tworząc chmury. 

Jeśli taka chmura spotka na swej drodze ciepłe powietrze, rozprasza się i paruje. 

Kiedy jednak spotka zimne powietrze, tworzące ją krople łączą się i stają się zbyt 

ciężkie, aby utrzymać się w powietrzu –wtedy spadają na ziemię jako deszcz .Jeśli 

powietrze napotkane przez chmurę jest bardzo, bardzo zimne, wtedy kropelki 

wody zamieniają się w maleńkie kryształki lodu i spadają na ziemię jako śnieg 

.Woda z roztapiającego się śniegu oraz woda deszczowa nawadnia ziemię i daje 

wzrost roślinom, a jej nadmiar spływa do rzek, jezior i mórz. 

 

 



 

Zachęcam do wykonania akwarium ze słoika. Poniżej instrukcja 

wykonania. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZO9DkmVsWE&list=PLNs-EL-

p8ySlQ3CtNgYCE2b8SIuA0RS1g&index=2&t=0s 

 

 

 

Papierowe łódki: 

https://www.youtube.com/watch?v=scDi1VUmrsQ 
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