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Temat: Chora rzeka. 

 Zapraszam do przeczytania fragmentu wiersza J. Papuzińskiej połączonego z rozmową na 
temat utworu.  

Chora rzeka  
(fragment) Joanna Papuzińska  
 
Śniła się kotkowi rzeka,  
wielka rzeka, pełna mleka...  
Tutaj płynie biała rzeka. 
Jak tu pusto!  
Drzewo uschło...  
Cicho tak –  
ani ptak,  
ani ważka,  
ani komar,  
ani bąk,  
ani gad,  
ani płaz,  
ani ślimak,  
ani żadna wodna roślina,  
 [...] ani pstrąg,  
nikt już nie żyje tutaj,  
bo rzeka jest zatruta.  
Sterczy napis: „Zakaz kąpieli”. 
[...] Chora rzeka nie narzeka,  
tylko czeka, czeka, czeka...  
 
 
Rozmowa na temat treści wiersza pyta:, Co śniło się kotkowi?; Jakie zwierzęta mieszkają w 
wodzie?; Dlaczego wszystkie zwierzęta i rośliny wyprowadziły się z rzeki?. 

 „Kropelki wody” zabawa ruchowa. 
 Rozkładamy na dywanie kartki, które będą kałużami. Dzieci są kropelkami wody. Dzieci biegają 
po sali do dowolnej muzyku na hasło: Kropelki do kałuży – dzieci zatrzymują się przed kałużami i 
wskakują do nich obunóż. Zabawę powtarzamy. 

 
 „Most na rzece” ćwiczenia oddechowe. 

 Z klocków dostępnych w domu zbuduj razem z dzieckiem most i dmuchając przeprowadź pod tym 
mostem piłeczkę pingpongową, kulkę z waty lub mały plastikowy samochodzik. Zabawę 
powtarzamy kilka razy. 
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Zasady te znamy i ich przestrzegamy! 
 

 

 

 „Czysta rzeka, brudna rzeka”- zabawa badawcza. 
Wykonamy eksperyment z wodą i dowiemy się, co może zagrażać naszym rzekom, jeziorom i jak 
temu zapobiec.  

DOŚWIADCZENIE! 

Na środku stawiamy pojemnik z czystą, przeźroczystą wodą. Rozmawiamy z dzieckiem na temat 
koloru wody i jej czystości. Dziecko wsypuje lub wlewa do wody różne substancje (płyn do mycia 
naczyń, barwnik spożywczy, żwir, farba, bibuła, papiery po cukierkach). Obserwujemy, co dzieje 
się pod wpływem substancji i staramy się wyciągnąć wnioski. Następnie wkładamy do pojemnika 
roślinę (liście kapusty pekińskiej). Dziecko przez najbliższy dzień obserwuje, co stanie się z rośliną 
pod wpływem działania szkodliwych substancji.  

WNIOSEK: 

Nawet bardzo mała ilość wsypanych detergentów, wylanych substancji, wyrzuconych śmieci 
sprawia, że cała woda jest zanieczyszczona. Zanieczyszczenia bardzo szybko rozprzestrzeniają 
się po całej powierzchni i zatruwają życie mieszkańcom wód i roślinom. 
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 Praca z obrazkiem. 
Policz zwierzątka, których jest najwięcej. 

 

 

 


