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WODA POTRZEBNA NA CO DZIEŃ

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza

Obejrzyj prezentację                               
http://www.bsip.miastorybnik.pl/publik/3top.pdf    Po co komu woda?

Do czego służy woda?    – rozmowa na podstawie prezentacji i własnej wiedzy.

 Praca inspirowana wierszem J. Brzechwy „Żaba”. Podr. cz. 4 str. 4-5
 Słuchanie z uwagą wiersza czytanego przez rodzica                                             
• Rozmowa na temat wiersza – przedstawienie historii chorej żaby.
• Dostrzeżenie humoru w utworze i sprzeczności między naturalnym 
środowiskiem życia żaby (woda i ląd w pobliżu wody) a zaleceniami lekarza; 
ustalenie konsekwencji tej sprzeczności.
Wyjaśnienie znaczenia zwrotu chuchać i dmuchać na kogoś.
( otaczać kogoś lub coś troskliwą opieką )
 Zwyczaje żab oraz innych zwierząt wodno-lądowych (płazów, ptaków, 
niektórych ssaków, np. bobra). W jakich okolicznościach niezbędna jest im 
woda?  (podczas rozmnażania się, zdobywania
pożywienia; budują gniazda na wodzie; budują swoje „domy” pod wodą) 
 Wniosek: wyjaśnienie, dlaczego żaba zamieniła się w garstkę proszku.
Żabka z wiersza J. Brzechwy zamieniła się w garstkę proszku,
ponieważ odparowała z niej woda.  - zapis do zeszytu

 Czytamy, myślimy, piszemy – wykonywanie ćwiczeń.
Czytanie ze zrozumieniem – dobieranie zdań zgodnych z treścią wiersza. 
Pisemne odpowiedzi na pytania do wiersza ćwiczenia  część 4 ćw. 1 i 2 str.4
Znaczenie wody.
Omówienie ilustracji i udzielenie odpowiedzi na pytanie Do czego rośliny i 
zwierzęta potrzebują  wody?    ćw.3 str. 4                                                              
Wypowiedzi na temat wykorzystywania wody przez ludzi. ćw. 4 str. 5
 Pisownia wyrazów z głoskami miękkimi. Dzielenie wyrazów na sylaby, 
uzupełnianie zdań odpowiednimi wyrazami. ćw. 5 str. 5

 „Jak piszemy?” – zabawa dydaktyczna utrwalająca omówione przypadki 
pisowni wyrazów z głoskami miękkimi.
Rodzic podaje wyrazy z głoskami miękkimi, a dziecko  odpowiednimi gestami 
wskazują ich pisownię: krótkie klaśnięcie – ć, podniesienie wysoko obydwu rąk 
– ci.

http://www.bsip.miastorybnik.pl/publik/3top.pdf%20%20%20%20


Przykłady wyrazów: mówić, kryć, krycie, zająć, zajęcie, zajęciu, marzyć, zagiąć,
zagięcie, wierzyć, żyć, życia, życiu, palić, walczyć, być, bycie, leć, latać, wyć, 
wycie, wyskoczyć.
Edukacja matematyczna
 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.
.Zabawa z kostką (może być z gry planszowej)
Rodzic rzuca kostką do gry a dziecko sprawdza liczbę wyrzuconych
oczek i oblicza, ile brakuje do 20. Zabawę należy kilkakrotnie powtórzyć. 
• Obliczenia pieniężne.
Rozkład wskazanej liczby na trzy składniki z wykorzystaniem monet 10 . ćw. 1 
str.41
Etapowe rozwiązywanie zadania tekstowego. ćw. 2 str. 41
• Działania z okienkami – uzupełnianie zestawu trzech liczb brakującymi 
składnikami, obliczenia w zakresie 20. ćw. 3 str. 41

Praca samodzielna - ćw. do kaligrafii matematycznej str.26 - dwa ostatnie słupki

 Do czego potrzebna nam woda? – podsumowanie zajęć.



SZANUJMY WODĘ I PAMIĘTAJMY, ŻE DLA 
WSZYSTKICH NAS JEST ONA ŹRÓDŁEM ŻYCIA

Zapis tego zdania w zeszycie w linie pod lekcją                                                 
Znaczenie wody w życiu człowieka     - utrwalenie                                                
Oglądamy prezentację  -    woda jej rola dla zdrowi I ŻYCIA CZŁOWIEKA 
https://slideplayer.pl/slide/432543/
Zabawa naśladowcza: Dziecko naśladują czynności, w których wykorzystuje się
wodę,
Edukacja informatyczna

Używanie czcionek różnych rozmiarów i krojów w edytorze tekstu. Poznawanie
znaczenia klawisza CapsLock. - ćwiczenia w pisaniu. Dajemy dziecku dowolny 
tekst do przepisania na komputerze.

ZAJĘCIA TECHNICZNE
„Panna wodna” – przestrzenna praca plastyczno-konstrukcyjna w grupach.
Dziecko przy pomocy rodzica konstruują pannę wodną, wykorzystując do tego 
przezroczystą folię z różnych opakowań i foliowe torebki. Formułuje głowę, 
tułów, płaszcz, włosy i osadza ją  na kiju. Aby uzyskać efekt włosów lub 
płaszcza, odpowiednio nacina folię, tworząc frędzle. Wiąże potrzebne
elementy paskami z folii. Uzupełnia i ozdabia niektóre elementy pracy folią 
aluminiową i wycinankami, np. na płaszczu panny wodnej można nakleić rybki. 

WARTO  PRZEPROWADZIĆ  Z  DZIECKIEM  DOŚWIADCZENIA

W czym jest woda?         Woda paruje.
Rodzic gotuje wodę w czajniku. Dziecko obserwuje wydobywającą się z 
czajnika parę.
Po zdjęciu pokrywki okazuje się, że jest ona mokra i kapie z niej woda. 
Dziecko, z pomocą rodzica , formułuje wnioski, np. Woda zamienia się w parę, 
ale może z powrotem zmienić się w płyn; w czasie dłuższego ogrzewania może 
cała wyparować.
•Woda znajduje się w warzywach i owocach oraz w innych organizmach 
żywych. Rodzic ściera na tarce owoce i warzywa. Odsącza sok z miąższu. 
Uczeń  stwierdza, że sok ma postać płynną. Rodzic wyjaśnia, że w tym soku 
znajduje się woda i rozpuszczone w niej substancje pochodzące z warzyw i 
owoców. Podsumowuje: 
Płyny zawierają wodę i rozpuszczone w niej różne substancje. W organizmach 
zwierząt i ludzi także znajduje się woda, np. we krwi, która jest płynna. 

https://slideplayer.pl/slide/432543/



