
Temat dnia: Wszyscy potrzebują wody. 

Edukacja polonistyczna – 

PZ cz.4 s.7 

Głośne czytanie tekstu o koziołku Dyziu – indywidualne czytanie przez dzieci(ocena czytania) 

• Przypomnienie , jak koziołek korzysta z dobrodziejstwa wody. Udzielenie odpowiedzi na 

pytania, np. Do czego służy jeszcze woda koziołkowi? Jakiej wody używa koziołek do 

podlewania? Jak leczy innych? – wyszukiwanie w tekście odpowiednich fragmentów. 

• Kto jeszcze potrzebuje wody? – wypowiedzi dzieci na podstawie własnej wiedzy i 

doświadczeń. Dyskusja klasowa o znaczeniu wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin. 

• Odszukiwanie wyrazów ze zmiękczeniem zi np. zielony, zioła, koziołek itp. 

• Przepisz do zeszytu wyrazy z „ź” i „zi” z podręcznika PZ cz.4 s.6-7 

Ćwiczenia Z cz.4 s.8-9 

Praca z tekstem PZ cz.4 s.8 

Wędrówka kropli wody – różne stany skupienia wody  w przyrodzie – rozmowa  na podstawie 
ilustrowanego opowiadania „Wędrówka kropli wody” 

• Woda w postaci płynnej 

• Stałej (kostka lodu oraz szron) 

• Gazowej (para wydobywająca się z czajnika) 

Można zauważyć , że parująca woda się skrapla, lód i szron topnieje a woda płynna pozostaje bez 

zmian. 

Czytanie tekstu i udzielanie odpowiedzi na pytania PZ cz.4 s.8 

• Wywiad z kropelką wody – jedna osoba wchodzi w rolę kropli wody, a dzieci zadają jej 

pytania, odwołując się do opowiadania i zdobytych wiadomości. 

Edukacja matematyczna  

Obliczenia pieniężne; 

Dzieci otrzymują kartki z zapisanymi kwotami np. 

9 zł, 13 zł, 18 zł, 19 zł, 20 zł 

 oraz zrobione papierowe monety i banknoty (najwięcej monet, trzy banknoty 10 zł i jeden 20 zł) 

Rodzic pokazuje kartkę z ceną np. 18 zł – dziecko musi użyć papierowych monet i banknotu aby 

zapłacić, można poprosić o inny rodzaj zapłaty np. tylko monetami. Zachęcamy dzieci aby podały kilka 

sposobów zapłaty. 

Edukacja techniczna -Akwarium 

1. Przygotuj: kredki lub flamastry ,nitkę, nożyczki, taśmę klejącą, niebieską i zieloną bibułę, 

pudełko po butach. 

2. Narysuj lub namaluj i wytnij rybki i inne zwierzęta morskie np. ślimaki wodne ,żółwie, 

kraby, koniki morskie , najlepiej na bloku technicznym lub tekturce. 

3. Do każdego zwierzątka przyklej kawałek nitki za pomocą taśmy klejącej .(nitki muszą być 

różnej długości, na samym dole będą kraby ,ślimaki) 



4. Pudełko po butach postaw na dłuższym boku, następnie wyklej jego wnętrze niebieska i 

zieloną bibułą lub pomaluj go farbami, można też na ściance wewnętrznej namalować 

wodorosty i rośliny wodne. 

5. Za pomocą taśmy klejącej przymocuj nitki do górnej ścianki pudelka. 

6. Na dnie akwarium rozłóż kamyki i muszelki . 

 

 

• Uwaga – jeżeli dziecko nie posiada wyżej wymienionych materiałów, wykonuje pracę 

akwarium farbami, pastelami lub kredkami. 

• Nie zapomnijcie zrobić zdjęcia pracy !!! Miłego tworzenia. 

 

 


