
30. 04 czwartek

CZYSTA WODA ZDROWIA DODA.

Edukacja matematyczna

Dodawanie w zakresie 20 – porównywanie sum i różnic.
• Obliczanie sum i różnic, stosowanie znaków >, =, <. - ćw.1 str. 42
• Rozwiązanie zadania z wykorzystaniem ilustracji. podr. str. 30 zad. 1
• Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 20 podr. str. 30 zad. 2 i 
3
• Dopełnianie liczb do 20 – działania z okienkami.  ćw. 2 str. 42
• Utrwalanie liczebników, kolorowanie rysunku wg podanego kodu. ćw. 3 str. 
42
Edukacja polonistyczno - przyrodnicza.
. Praca inspirowana tekstem o koziołku Dyziu.
• Słuchanie tekstu czytanego przez rodzica. podr. str. 6-7
• Omówienie ilustracji do tekstu o Dyziu.
• Wypowiedzi dziecka na temat zachowań koziołka służących zdrowiu oraz 
znaczenia wody dla zachowania zdrowia.
• Wyodrębnienie w tekście wyrazów źródło, źródełko. Omówienie znaczenia 
słowa źródło (miejsce, z którego wypływa woda, oraz początek i przyczyna 
różnych wydarzeń i faktów).
• Wyjaśnienie znaczenia związku frazeologicznego Zdrów jak ryba.
(całkiem zdrowy, bardzo zdrowy . Jak wszystkie zwierzęta, także ryby chorują, 
ale prawdziwie chorej ryby człowiek nie ma okazji oglądać. )
 Wprowadzenie małej i wielkiej litery ź, Ź oznaczającej spółgłoskę 
miękką.
• Analiza słuchowo-wzrokowa wyrazu źródło .
 Podział wyrazu na sylaby. Wskazanie pierwszej głoski i określenie jej rodzaju 
(spółgłoska).
• Pisanie małej i wielkiej litery ź, Ź  w zeszycie w linie pod lekcją 1 linijka ź i 1 
linijka Ź
• Wyszukiwanie w tekście nazw roślin i ich czytanie. podręcznik str. 6 - 7
 Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu wyrazów i zdań z nowo poznaną 
literą.
• Głośne czytanie wyrazów zapisanych na lewym marginesie w podręczniku.
• Podział wyrazów na sylaby. Wskazanie liter występujących po ź.
• Odszukanie w tekście wyrazów z literą ź i ich czytanie.



• Ćwiczenia w pisaniu liter ź, Ź w izolacji i połączeniu z innymi literami. 
Liczenie liter w wyrazach, zapisywanie wyrazów w kolejności od najkrótszego 
do najdłuższego. ćw. str. 6
• Układanie zdania z rozsypanki wyrazowej i zapisywanie go. ćw. 2 str. 7
• Czytanie zdań ze zrozumieniem. ćw. 3 str. 7
• Zaznaczanie wyrazów należących do tej samej rodziny. ćw. 4 str. 7
7. Właściwości wody – doświadczenia. 
• Właściwości wody pitnej.
Dziecko bada właściwości wody, określa jej barwę, zapach, smak i wysuwa 
wnioski, np. Czysta woda jest przezroczysta, nie ma smaku ani zapachu.
• Zmiana właściwości wody.
Rodzic wlewa do wody różne soki. Dziecko obserwuje zmiany jej właściwości 
(woda zmienia barwę, smak, zapach).
• Rodzic dodaje do wody substancje niejadalne: sypie do niej ziemię, płucze w 
niej brudną ścierkę lub gąbkę. Dziecko obserwuje zmiany w wodzie, ale jej nie 
próbuje. Odpowiada na pytania, np. Kto chciałby się w takiej wodzie wykąpać? 
Po czym można poznać zanieczyszczoną wodę? (po zapachu i wyglądzie). 
Rodzic podkreśla, że tylko czysta woda jest zdrowa. Woda mineralna czy coca-
cola? – dyskusja kierowana pytaniami, np. Czy wszystko, co atrakcyjnie wygląda
i pachnie, a nawet bardzo dobrze smakuje, jest zdrowe? Czy zawsze organizm
od razu okazuje objawy zatrucia? Czym powinniśmy się kierować, wybierając 
napoje oraz inne produkty spożywcze w sklepie? Przykłady produktów i 
napojów zdrowych i niezdrowych.
• Układanie rymowanek z wyrażeniem czysta woda, np. Kto czystą wodę pije, 
ten długo żyje.
 „Czysta woda zdrowia doda” – wykonanie plakatu techniką kolażu.
Kolaż ( technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych 
materiałów i tworzyw (gazet, tkanin, fotografii, drobnych przedmiotów 
codziennego użytku itp.). ..
• Rozmowa wprowadzająca: rodzic ukierunkowuje wyobraźnię dziecka, zadając 
pytania, np. Gdzie chciałbyś ( chciałabyś) mieć czystą wodę? 
Jak ludzie i przyroda korzystają z czystej wody?                                                    
Jakie uczucia towarzyszą nam, gdy możemy korzystać z czystej wody?                 
Jak mógłby wyglądać świat, gdyby wszędzie była czysta woda?                            
Ustalamy z dzieckiem i podpowiadamy mu sposoby realizowania wizji 
plastycznych różnymi technikami oraz możliwości łączenia tych technik.

Skąd się bierze woda w kranie? – etapy drogi wody od ujęcia do 
domów mieszkalnych.   https://www.youtube.com/watch?
v=5CB3l8fI8XY

https://www.youtube.com/watch?v=5CB3l8fI8XY
https://www.youtube.com/watch?v=5CB3l8fI8XY


• Na podstawie obejrzanego filmiku dziecko opowiada o drodze wody do 
domów.


