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1. Rozmowa zainspirowana wierszem „Rozmowa” D. Kozłowska Staszewska  

 

Bohaterami są Niko i Borsuk            → 

   

Powiedz mi, mój drogi Niko, co tam masz w butelce? 

- jest tam woda, mój Borsuku – rzecz niezbędna wielce.  

Kwiat i drzewo, zwierz i człowiek – i stary i młody, 

każdy z nich, o każdej porze, potrzebuje wody. 

 

Nie urosną grzyby w lesie, ani kwiat w ogrodzie, 

Jeśli chociaż kropli wody nie dostaną co dzień. 

Bo potrzebna im do życia – wzrostu i kwitnienia. 

Tak jak ludziom chleb powszedni służy do jedzenia. 

 

No i pomyśl o delfinach, rybach cz też rakach,  

przecież woda to ich żywioł – jak niebo dla ptaka. 

Kaczki, łyski i perkozy po wodach pływają, 

te  żerują, te fruwają , gniazda zakładają. 

 

Jeleń w lesie, świerszcz na łące, kozica na skale – 

muszą wodę pić – inaczej nie przeżyją wcale. 

Więc spijają krople rosy, chłeptają z kałuży, 

chodzą do wodopoju zwierz mały i duży. 

 

A i ludzie, mój Borsuczku, jak każde stworzenie, 

Korzystają z wody ciągle – z różnym przeznaczeniem. 

I do picia, i do mycia, prania, gotowania, 

w sklepie, w biurze i w fabryce mają wodę w kranach. 

 

Woda cenne jest jak złoto, drogi przyjacielu, 

lecz oszczędzać ją na co dzień potrafi niewielu.  

Korzystajmy z niej rozsądnie – w domu, w pracy , w szkole,  

aby nie zabrakło wody dla przyszłych pokoleń. 

  

 

 

 

 

 

 



Porozmawiajcie na temat wiersza: 

 komu jest potrzebna woda? 

 do czego ludzie potrzebują wody? 

 do czego zwierzęta potrzebują wody? 

 do czego rośliny potrzebują wody?  

 czy należy oszczędzać wodę? dlaczego? 

 w jaki sposób możemy oszczędzać wodę w naszym domu?  

 

Zabawa sensoryczna „Co do czego?”  

Przygotujcie: nici, łyżeczki, kredki, gumki do włosów, wszystkie dowolne przedmioty, które 

posiadacie w domu dwa takie same.  

Rodzic przysłania dziecku oczy, wkłada wszystkie przedmioty do miski. Zadaniem dziecka 

jest losować przedmiot a następnie znaleźć taki sam i stworzyć parę, aż do momentu gdy 

miska będzie pusta.  

 

 

Następnie 4-latki wykonują poniższą kartę pracy
1
, a 5-latki otwierają 

nową książkę nr 4 i wykonują kartę pracy nr 1 

 (karta jest dwustronna). 
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Zadanie: Zamaluj pola z literami, które są          

potrzebne do napisania wyrazu z ramki. 
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2. Rysowanie kredkami i wycinanie na temat „Deszcz” w liniaturze 

Przygotujcie: kredki, nożyczki, klej.  

 dziecko rysuje kreski w liniaturze (kartka z zeszytu w linie, znajduje się poniżej) –

każda kropla to kreska zaczynająca się na niebieskiej linii (wisząca na linii) o dowolnej 

długości – dziecko rysuje na całej kartce 

 wycina koła, przecina na pół i przykleja na zapisanej „deszczem kartce” – to parasole – 

należy dorysować parasolom rączki 

Ważne: należy zwrócić uwagę na poprawne trzymanie kredki przez dziecko i go nakierować! 

Gdy wykonacie pracę, zadaniem dziecka jest zilustrować ruchem padający deszcze wg 

własnego pomysłu ;)  

 

 

 


