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Dzień odkrywców. Zabawy z wodą
Słuchanie tekstu Zofii Staneckiej „Zemsta wodników”. Wypowiedzi oceniające 
zachowanie bohaterów
opowiadania. Analiza słuchowo-wzrokowa wyrazów z ź, zi. Zabawy badawcze z
wodą. „Wodny obraz” – praca plastyczna. Szacowanie i porównywanie 
objętości wody w różnych naczyniach. 
Edukacja polonistyczno - przyrodnicza
Zabawy słowami, tworzenie skojarzeń do hasła woda.
Zadajemy dziecku  pytanie:                                                                                     
Jakie przedmioty są związane z wodą i co się kojarzy z wodą?
Do każdego przykładu pomagamy dobrać odpowiednie określenie, aby dziecko 
nie zapamiętywało  samych rzeczowników, np. głębokie morze, szybkie 
pływanie, zielona konewka, piękny sopel lodu, chmura w kształcie owieczki, 
żółte wiaderko, błękitne jezioro, , wielka kałuża.                                                    
• Co robi woda? – tworzenie listy wyrazów oznaczających czynności wody.
: Co robi woda? (np. płynie, pluszcze, chlapie, tryska, leci, szumi).
• Tworzenie nowych wyrazów przez zmianę jednej z liter wyrazu woda, np. 
woda   (w-m), ................,                                                                                        
woda (w = s)  ..................,                                                                                       
woda (d = ł) ................,                                                                                           
woda (o = a) .....................                                                                                       
Praca inspirowana tekstem Z. Staneckiej „Zemsta wodników”.
• Uważne słuchanie opowiadania czytanego przez rodzica.
Zofia Stanecka
Zemsta wodników
– Tak dłużej nie może być! – zawołał wodnik Ślizień i plasnął błoniastą dłonią o 
powierzchnię wody.
Szlamiak i Ryboglon spojrzeli ponuro na drugi brzeg, gdzie wznosiła się 
betonowa fabryka przetworów rybnych Prezesa Karpia.
– Tylko co MY możemy z tym zrobić? – zapytał płaczliwie Ryboglon.
– Jak to, co? – Ślizień aż zapluł się z wrażenia. – Wszystko! Na rybią łuskę, 
wszystko!– Co masz na my… myśli? – Szlamiak jak zawsze lekko się jąkał, lecz 
w jego zielonych oczach rozbłysło mętne światło.
– Czy pozwolimy na to, żeby Prezes Karp zatruwał naszą rzekę ściekami ze 
swojej fabryki? – zapytał Ślizień.
– Czy pozwolimy na to, żeby NASZA rzeka stała się JEGO rzeką, rzeką bez 
życia?! – Nie! – zakrzyknęli Ryboglon i Szlamiak.
– W takim razie – Ślizień wstał – proponuję powołanie niezależnej jednostki 
wodnej pod kryptonimem AKW. – AKW?!
– Antyfabryczne Komando Wodników.
– Ślizień, ty to masz łeb na karku! – Ryboglon aż westchnął.



– Naszą bronią będą śluz, szlam i glony – ciągnął Ślizień. – Zaatakujemy 
znienacka, pod osłoną nocy. Tej nocy!
Towarzysze Ślizienia patrzyli na niego z podziwem. Czekało ich jeszcze sporo 
przygotowań, więc cicho zsunęli się do wody i odpłynęli do swoich zadań.
Tymczasem Prezes Karp siedział rozparty w ogromnym fotelu i kopcił cygaro. 
Rozmyślał o tym, że ma w życiu wszystko, co prawdziwy prezes mieć powinien: 
błyszczącą limuzynę, wystający brzuch i całą górę pieniędzy. Fabryka działała 
jak w zegarku, więc kto by się przejmował tym, że odpady spływają do pobliskiej
rzeki. Co tam rzeki! Rzeczułki właściwie, niepozornej i błotnistej. Tak! Prezes 
Karp miał wszelkie powody do samozadowolenia.
Z nadejściem zmroku Antyfabryczne Komando Wodników wystawiło nad wodę 
zielone głowy.
– Za mną! – zabulgotał Ślizień i skierował się w kierunku fabryki.
Bezszelestnie przemierzał ciemną wodę, wciąż naprzód i naprzód… aż do celu.
Wyszli na brzeg przy rurach ściekowych. Szlamiak podpełzł do rury, z której 
sączyła się cuchnąca ciecz. Usiadł i zaczął zeskrobywać z rąk i nóg gęsty szlam. 
Okleił nim wylot rury i ustąpił miejsca Ryboglonowi, który na żyznym szlamie 
zasadził strzępiaste zielonobrunatne glony. Ślizień starł dłonią pokrywający jego
ciało śluz, skropił nim świeżo zasadzone rośliny i smętnym głosem zaśpiewał:
– Rośnij, glonie, szeroko, jak szlam leży głęboko!
I glony zaczęły rosnąć. Pełzły po rurze w kierunku murów fabryki, jej okien, 
drzwi i kominów. Szary beton porastał zielonobrunatnym kożuchem, a szlam 
wypełniał rurę od wewnątrz, zatykając odpływ. Wkrótce fabryka stanęła i nad 
rzeką zapadła cisza.
Gdy Prezes Karp przyjechał rano do pracy swoją srebrzystą limuzyną, po 
fabryce nie było śladu. Zamiast niej na brzegu rzeki wznosił się pagórek o 
dziwnym kształcie. Prezes biegał wokół niego bez słowa. W końcu stanął nad 
rzeką. I nie wiadomo, czy dlatego, że wciąż działał nocny czar, ledwo woda 
dotknęła czubka spiczastych butów, Prezes zaczął się kurczyć, a jego różowa
skóra pokryła się łuskami i śluzem. I zanim się ktoś obejrzał, Prezes Karp 
zamienił się w prawdziwego karpia. Karpika właściwie. Wskoczył do wody i 
umknął z prądem. Byle dalej od fabryki przetworów rybnych. Na brzegu zostały 
po nim tylko buty, garnitur i cygaro.                                                                 
Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, np.                                                    
Kim są bohaterowie opowiadania?                                                                         
Dlaczego Szlamiak, Ślizień i Ryboglon byli poruszeni?                                          
Jaką jednostkę powołali przeciwko fabryce Karpia?                                              
Co było ich bronią?                                                                                                 
Jak Prezes Karp traktował rzekę i jej mieszkańców?                                              
Na czym polegał podstęp obrońców rzeki?                                                             
Co Prezes Karp zastał na miejscu swojej fabryki?                                                 



Jak skończył Prezes Karp?                                                                                    
Dlaczego Prezes Karp popłynął jak najdalej od miejsca, w którym stała jego 
fabryka?

• Wypowiedzi oceniające zachowanie bohaterów opowiadania.
• Wspólne ustalenie, skąd mogą pochodzić imiona głównych bohaterów 
opowiadania.
 Oczyszczanie wody – konstruowanie prostego filtru.
• Skonstruowanie prostego filtru z plastikowej butelki: butelkę należy przeciąć 
na wysokości około jednej trzeciej; górna część butelki po odwróceniu utworzy 
lejek, który należy umieścić w dolnej części butelki i wypełnić warstwą 
filtrującą: watą i bibułką (można wzbogacić filtr dodatkowymi warstwami 
żwirku, węgla drzewnego i piasku). Na tak skonstruowany filtr wylewamy
wodę zanieczyszczoną ziemią. Po przefiltrowaniu dziecko ocenia stopień 
zanieczyszczenia wody – obserwuje zanieczyszczenia pozostawione na bibułce i
wacie. Podsumowujemy,
np. Aby uzyskać całkiem czystą wodę, stosuje się filtry zbudowane z wielu 
warstw materiałów filtrujących. Jest to dość trudne i kosztowne. Najlepszym 
filtrem naturalnym są warstwy ziemi i skał, pod którymi znajduje się najczystsza 
i najzdrowsza woda źródlana. Wydobywa się ją ze studni głębinowych. W 
niektórych miejscach – nazywanych źródłami – woda sama tryska spod ziemi.
• Gdzie są przydatne filtry? – rozmowa. np. 
  Filtry są potrzebne w  domach i w mieszkaniach, w miejscach,
gdzie zakłady przemysłowe i gospodarstwa domowe odprowadzają ścieki do 
zbiorników wodnych.
4. Zabawy logiczne i ćwiczenia językowe.
• Odnajdywanie drogi w labiryncie – utrwalanie pisowni wyrazów z ź, zi.
(elementarz odkrywców ćw. 1 str. 56)
• Ćwiczenie spostrzegawczości – przeliczanie wskazanych elementów na 
ilustracji. (el. odkr. ćw. 2 str. 56)
• Zadanie logiczne. (el. odkr. ćw. 3 str.57)
• Rozwiązywanie rebusów. ( el. odkr. ćw.4 str. 57)
• Plątaninka literowa – odczytanie hasła (el. odkr. ćw.5 str. 57)
.Zajęcia techniczne

Wykonanie statku  z papieru .

https://www.youtube.com/watch?v=hxHqIuvsx2M  statek z origamii

Edukacja matematyczna

Porównywanie objętości wody w różnych naczyniach.

https://www.youtube.com/watch?v=hxHqIuvsx2M%20%20


Rodzic przygotowuje dwa jednakowe, przezroczyste naczynia (dwie szklanki) i 
napełnia je wodą do takiego samego poziomu. Następnie przelewa wodę z 
jednej szklanki do innego naczynia: wysokiego i wąskiego. Stawia problem: W 
którym naczyniu jest więcej wody? Rozpoczyna się dyskusja – szacowanie i 
stawianie hipotez. 

 „Wodny obraz” – praca plastyczna.
Najpierw dziecko moczy kartkę w wodzie, a następnie maluje pędzlem dowolny
obraz, np. wodny lub podwodny krajobraz, potwora, zwierzę. Gdy kartka 
wyschnie, kończy swoją pracę  kredkami lub flamastrami, np. obrysowuje 
kontury namalowanych obiektów. 
 
Woda jest… – kończenie zdań .
Woda jest...    Woda    potrafi...     Nie lubię wody wtedy, gdy...    Lubię wodę, 
gdy…            Woda jest jak… Zapis tych zdań w zeszycie

Informatyka

Pisanie na klawiaturze liter i wyrazów z polskimi znakami diakrytycznymi ó, ś, 
ć, ż ,ą, ę, ł z wykorzystaniem klawisza Alt    

Wyrazy i zdania do napisania:

wróbel, kłódka, majówka wąska, gąska, gęgać, węże, leżak, łyżka, ćwierka, 
ślimak, świerk, żaba

Żółta żaba żarła żur. Gęsi idą gęsiego nad strugę. Nikt nie wieży, że na wieży 
kamień leży.

Zajęcia rozwijające z edukacji polonistycznej

http://ito.hg.pl/inne.html  zgadywanki - warzywa i miasta

http://ito.hg.pl/inne.html

