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Witajcie Biegusie!

Dzisiaj jest środa 22.04.2020r.
Dziś dalej realizujemy temat „Dbamy o przyrodę”, ogólnopolski program 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
Dzisiejsze zajęcia to doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, tworzenia
własnych wypowiedzi na wskazany temat, kształtowanie postaw proekologicznych, 
odkrywanie głoski „H, h”.

1. „Wywiad z wodą”

Zacznijcie dzień od piosenki „Moja planeta”
https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4&t=1s 

Zabawa oddechowa regulująca fazę oddechową:
Połóżcie się płasko na podłodze, wciągnijcie powietrze przez nos. Czujecie? 
Klatka piersiowa się podnosi, to znak, że do waszych płuc trafiło powietrze. A teraz 
powoli wypuśćcie je ustami. Świetnie! A teraz kilka zabawnych ćwiczeń na 
oddychanie:
• Wąż – długi wdech nosem i wydech przez zaciśnięte zęby
• Pies – krótkie wdechy i wydechy ustami
• Balon – wdech i długi wydech ustami tak, jakby chciało się napompować wielki 
balon.

Kubuś – Przyjaciel Natury ma pewna przyjaciółkę. Jest nią Kropelka Wody.
Po rozmowie Kubusia z Kropelką, ten dziarski miś postanowił zapisać wywiad, który
z nią przeprowadził. 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4&t=1s


 WYWIAD Z WODĄ
 Dzień dobry! Kim jesteś?
- Jestem kropelką wody.
- Z tego co wiem jesteś bardzo potrzebna.
- O tak! Powiem nieskromnie, że wręcz
niezbędna.
- Do czego?
- Do życia! Beze mnie nie byłoby ludzi,
zwierząt ani roślin.
- To prawda. A skąd do nas przychodzisz?
- Z rzeki.
- Z rzeki? To pewnie jesteś brudna.
- No wiesz?! Jestem czysta. Zanim
trafię do Was jestem myta.
- Jak to? Woda myta?
- Tak, ale nie w wodzie. Najpierw ogromna
pompa pompuje mnie z rzeki do oczyszczalni.
Tam jestem przepuszczana przez
różnego rodzaju filtry, bo na nich zostają
zanieczyszczenia. I czysta trafiam do Was.
- A jak to się dzieje, że jesteś w kranie?
- Płynę do Was rurami, które połączone są
z kranem w każdym domu, przedszkolu czy
szkole. Proste?
- Hmm, przekonamy się zaraz. Tymczasem,
dziękuję, że zechciałaś do nas wpaść
i opowiedzieć troszkę o sobie.
- Ja też dziękuję! Pamiętajcie każda kropla jest
ważna - zakręcajcie krany!!!

Po wysłuchaniu tekstu spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
– Dlaczego woda jest ważna?
– Jak woda trafia do naszych kranów?
– Do czego potrzebna jest woda?
– Czy można żyć bez wody?

Pomóżcie Kropelce znaleźć drogę do kranu (załącznik).

 
2. „H jak hamak”

Pamiętajcie, wymawiając samą głoskę „H” nie mówimy „ha” tylko „h”.

– wyodrębnienie wyrazu podstawowego hamak,
– analiza i synteza słuchowa wyrazu hamak – należy podzielić wyraz na sylaby –
ha - mak, można pomóc sobie wyklaskiwaniem (2 sylaby),
– wymieniamy teraz wszystkie głoski w wyrazie hamak – h – a – m – a – k,
– spróbujcie wymienić inne wyrazy, które mają głoskę „h” na początku (herbata, 



historia, horyzont...); na końcu (zwrócę uwagę, że bierzemy pod uwagę formę fonetyczną, czyli tak jak 

słyszymy) ( strach, Lech, dach,... ; w środku (płachta, kochać, machać,..
– określcie czy głoska „h” to samogłoska czy spółgłoska, wypowiadajcie głośno
głoskę długo – ha, ha, haa... i krótko – h, h, h, h.... - tak „h” to spółgłoska,
pamiętajcie, że spółgłoski oznaczamy kolorem niebieskim,
– powtórzcie zabawę z wyrazem Halina – to imię dziewczęce, pamiętajcie, że każde
imię zaczynamy wielką literą.
Poniżej wzór prawidłowego kreślenia litery „h” w liniaturze:

Uzupełnijcie karty pracy
– zielone str. 70-73,
– załączone

Miłej pracy :)
Anna Cybula

Na jutro przygotujcie różnego rodzaju „śmieci” - (torbę plastikową jednorazową, 
rolkę po papierze toaletowym, wszelkiego rodzaju pojemniczki, ścinki, torebki, 
pudełka...)
Pokażę wam, co można zrobić z pozornie niepotrzebnymi resztkami.



Scenariusz nr 4
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 8  DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA

www.przyjacielenatury.pl

DBAM O ZASOBY NATURALNE: POWIETRZE, WODĘ I ENERGIĘ 
ZADANIE: Pomóż kropli wody trafić do kranu. Jeśli dobrze trafisz dorysuj 
krople przy kranie.
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