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Oszczędzamy wodę
Zasoby wodne świata – rozmowa na podstawie informacji nauczyciela i własnej 
wiedzy uczniów. Sposoby oszczędzania wody. Układanie rymowanek o wodzie.
Rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających  nietypowych rozwiązań. 
 Ile wody jest na Ziemi?  

To jest globus - model Ziemi.
Rodzic przypomina dziecku kolor niebieski na globusie oznacza wodę, 
pozostałe kolory to lądy. Dziecko porównują obszary lądów z obszarem wód. 
Wyjaśniamy, że większość wody na Ziemi to morza i oceany, które są 
środowiskiem życia wielu roślin i zwierząt morskich. Woda w morzach i 
oceanach jest słona i niezdatna do picia dla ludzi. 

Oglądamy krótki filmik   https://www.youtube.com/watch?v=0rVHgxq3a_0  ile 
jest słodkiej wody na ziemi

• Gdzie jest słodka woda? – dziecko  wypowiada swoje sugestie, które 
korygujemy i uzupełniamy (np. w rzekach, strumykach, jeziorach, stawach, pod 
powierzchnią ziemi, w śniegach i lodowcach, w chmurach i w powietrzu pod 
postacią pary; wody słodkiej na Ziemi jest bardzo mało w porównaniu ze słoną; 
poza tym na Ziemi jest wiele obszarów pustynnych, a w wielu krajach panuje 
susza). 
• Wyciągnięcie wniosku, np. Wodę trzeba oszczędzać.

https://www.youtube.com/watch?v=0rVHgxq3a_0%20%20


4. Co wiem o wodzie i o właściwym gospodarowaniu jej zasobami?
• Omówienie ilustracji, wskazywanie sytuacji właściwego gospodarowania 
wodą. ćw. 1 str.10
• Rozmowa kierowana pytaniami, np. Czy mądre gospodarowanie wodą polega 
tylko na tym, żeby jej mało zużywać? Jakie problemy mogą mieć zwierzęta i 
rośliny żyjące w naturalnych zbiornikach wodnych? Jakie niebezpieczeństwa 
grożą wodzie na Ziemi w związku z zanieczyszczaniem wód i powietrza?
5. Rymowanki i powiedzenia o wodzie .
• Podawanie znanych powiedzeń i przysłów związanych z wodą, np. Czysta 
woda zdrowia doda. Trochę wody dla ochłody. Chcesz być zdrowy, młody, nigdy
nie stroń od wody. Woda źródłem  życia. Dziecko może wymyślać własne.
• Łączenie w pary rymujących się wyrazów. ćw.2 str.10
• Omówienie ilustracji i uzupełnianie zdania; rysowanie krajobrazu wg 
podanego warunku. ćw. 3 str.11
• Wyrazy przeciwstawne. ćw. 4 str.11
• Układanie rymowanek o wodzie –inspirujemy  dziecko, rozpoczynając 
rymowanki i pomagając znaleźć rymujące się słowa, np. Korzystajmy z wody… 
(dla własnej urody). Kto się  często myje… (ten zdrowo i długo żyje). Wodę 
oszczędzaj przy myciu… (bo ona służy życiu).
Edukacja matematyczna
 Pomyślę i rozwiążę – rozwiązywanie zadań matematycznych 

• Analiza zadań tekstowych wymagających nietypowych rozwiązań, z 
wykorzystaniem samodzielnie wykonanych schematycznych rysunków. Podr. 
zad. 1. 2, 4, 6 str.31
• Wskazywanie w zadaniach brakujących danych i zapisywanie ich w zeszytach.
Podr. zad. 3 str. 31

Ćwiczenia do kaligrafii matematycznej str. 27 ( 2 pierwsze słupki) praca 
samodzielna

Czy świat jest czysty? –  wypowiedzi dziecka na podstawie własnych 
doświadczeń i obserwacji.
. Próby odpowiedzi na pytanie: Co można zrobić, aby poprawić stan otoczenia, 
w którym żyjemy?
Co wiemy o wodzie? – quiz. - warto omówić te pytania z dzieckiem.
Pytania do quizu, np. Jakie znasz naturalne zbiorniki wodne?                               
Jak nazywa się miejsce, z którego
wypływa woda spod ziemi?                                                                                     
Wymień po trzy zwierzęta żyjące w wodach słodkich, w wodach
morskich, w krainie wiecznych śniegów, nad brzegami wód; trzy ptaki pływające
lub brodzące, trzy rośliny wodne.                                                                            
W jakich miejscach można się kąpać?                                                                     



Czego nie wolno robić w pobliżu naturalnych zbiorników wodnych?                    
Jakie znasz opady atmosferyczne?                                                                          
Jak powstaje deszcz?                                                                                               
Jak powstaje lód?                                                                                                    
Jak nazywa się lód płynący po rzece?                                                                     
Co się dzieje z wodą, gdy jest ciepło?                                                                     
Gdzie gromadzi się parująca woda z rzek, jezior i innych zbiorników wodnych? 
W jaki sposób zanieczyszczone powietrze wpływa na stan wód na Ziemi?             
Jak współczesny przemysł zanieczyszcza wodę?                                                    
Jak można oczyścić zanieczyszczoną wodę?

 Doskonalę naukę piosenki o wodzie.


