
Propozycje dla pracowni VII 
Dzisiaj tj. 20.03 nasze przedszkole planowało obchodzić “Dzień wody”. Światowy Dzień 
Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa 
woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Wody pitnej brakuje 
setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by 
przypomnieć, że wodę trzeba szanować. 
 
1. Wiersza T. Ferenc pt. „Woda”. 

„W sadzie jej pełno: 
w studni aż dudni, 

w deszczu pluszcze głośno, 
w rzece płynie, 

na samym morza dnie utopiona, 
nie ginie. 

W chmurze lekka jak para, 
w wiadrze ciężka jak ołów, 

piękna jak Wodospad Niagara, 
w ogrodzie jak rosnący ogród. 

A co drzewa mówią, 
gdy im brak wody? 

Co kwiaty, 
Gdy nie ma deszczu? 

Co powiesz ty, 
Gdy przez dnie całe 

sucho w kranie 
i sucho w powietrzu? 
Co powie żółta trawa 
i popękana ziemia, 

pusta studnia i rzeka, 
i Sahara bez cienia?” 

2. Rozmowa z dzieckiem: 
- Gdzie znajduje się woda? 
- Skąd się ona bierze? 
- Co mówią drzewa, gdy im brak wody? 
- Co kwiaty, gdy nie ma deszczu? 
- Co powiesz Ty, gdy przez dni całe sucho w kranie i sucho w powietrzu? 
- Co by było, gdyby wody zabrakło? 
- Jak możemy oszczędzać wodę? 

 
3. Słodka czy słona? 
Podajemy dziecku kubek z wodą do picia – jeden jest z wodą osoloną, a drugi z 
wodą pitną. Odgadywanie przy pomocy zmysłu smaku w którym kubku jest woda 
słodka, a w którym słona. 
 
4. Co tonie, co pływa i jak się nazywa 



Dzieci umieszczają na powierzchni wody różne przedmioty (np. piórko, śrubkę, 
łyżeczka, plastelina, papier, patyk, itp.) Podczas obserwacji stwierdzają, które 
przedmioty toną, które utrzymują się na powierzchni wody. Próbują wyciągnąć 
wnioski z oceny sytuacji „na oko". Dochodzą do wniosku - toną przedmioty ciężkie, 
zaś lekkie nie. 
 
5. Parowanie wody 
Dorosła osoba trzyma lusterko z uchwytem. Dzieci stwierdzają, że powierzchnia jest 
gładka i sucha. Gotowanie wody w czajniku elektrycznym. Dzieci obserwują 
parowanie wody wychodzącej z dziubka czajnika. Osoba dorosła wyjaśnia, że ten 
obłoczek to para wodna - gaz niewidoczny dla oczu, a biała chmurka to już małe 
kropelki wody w płynie.Osoba dorosła zbliża lusterko do pary, dzieci obserwują 
lusterko - jest ono mokre z kropelkami wody, która spływa w dół. Stwierdzają, że 
para wodna zamienia się w płyn. 
 
6. Każda kropla to skarb – praca plastyczna. 
Wycinanie po śladzie kropli wody (wydrukowana bądz narysowana na bloku 
technicznym). Wyklejanie kropel cienką bibułą/papierem kolorowym/malowanie 
farbami. Doklejenie kropelce buzi i oczu. 
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