
Temat kompleksowy: „Dbamy o przyrodę” 

Realizacja programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

Termin realizacji: 20.04. – 24.04.2020r.       

22.04.2020r. 

 

Kochane Dzieci! 

Na dzisiejszych zajęciach dowiecie się, że należy dbać o wodę z której korzystamy na co dzień 

i bez której trudno byłoby nam funkcjonować. Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar  

edukacji literackiej. 

 

Część I 

Witajcie kochani! Na przywitanie posłuchajcie piosenki „Rączki robią klap, klap, klap”. 

Słuchajcie uważnie słów piosenki i próbujcie pokazywać to, co śpiewa osoba w utworze 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8 

 

 
 

Część II 

1. Na początek naszych zajęć będę potrzebować waszych uszu  zrobimy zagadki 

słuchowe. Usłyszycie kilka dźwięków. Spróbujcie zgadnąć, co przedstawiają dane 

dźwięki. Myślę, że na pewno wszystkie znacie 

 

Zagadka słuchowa 1 
https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI 

Wiecie co to jest? Tak, to szum morza i fal! 

 

Zagadka sluchowa 2 

https://www.youtube.com/watch?v=-ao7fCE60zo 

To odgłos deszczu. 

 

Zagadka słuchowa 3 

https://www.youtube.com/watch?v=7J0TUXXfj88 

To odgłos wody z kranu. 

 

Zagadka słuchowa 4 

https://www.youtube.com/watch?v=DkR2pdcVVbQ 

https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8
https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI
https://www.youtube.com/watch?v=-ao7fCE60zo
https://www.youtube.com/watch?v=7J0TUXXfj88
https://www.youtube.com/watch?v=DkR2pdcVVbQ


A to odgłos wody płynącej w strumyczku. 

 

I jak, odgadliście wszystkie zagadki słuchowe?  

 

2. Teraz czeka was wywiad z WODĄ. Posłuchajcie go uważnie, a później porozmawiamy 

na jego temat. 

 
 

 



A teraz odpowiedzcie na pytanie: 

Do czego potrzebna jest WODA? 

 

Woda jest najważniejszą substancją na świecie, jest niezbędna do życia! Człowiek, 

zwierzęta i rośliny składają się z wody i muszą pić, aby przetrwać! 

 

A do wy używacie codziennie wody? 

 

Woda jest nam potrzebna oczywiście nie tylko do picia. Zużywamy ją do mycia, do 

prania, gotowania czy podlewania 

roślin na polach i w ogródkach. Należy jednak zwrócić uwagę na potrzebę 

oszczędzania wody, w szczególności 

w krajach wysokorozwiniętych, gdzie kurczące się zasoby wody nadal nie są tak 

dotkliwie odczuwalne, 

a jednocześnie jej zużycie wzrasta. Ograniczenie zużycia wody jest konieczne – zasoby 

słodkiej wody się kurczą. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. A czy wiecie co robić, żeby oszczędzać wodę? Przyjrzyjcie się obrazkom poniżej. 

 

  
Nie pozostawiaj bez powodu otwartego kranu! 
Gdy nie zakręcasz kranu podczas mycia zębów, marnujesz kilka litrów wody. 

 

 
Oszczędzaj wodę w łazience! 
Na kąpiel w wannie zużywamy jednorazowo 120 litrów wody, kąpiąc się pod 
prysznicem zużywamy 50 litrów w przeciągu 5 minut. 



   

Naczynia myj w zmywarce, jeżeli myjecie ręcznie, napełnijcie komorę zlewu wodą z 

płynem i spłuczcie pod niewielkim strumieniem wody bieżącej. 

 

 
 

Zawsze sprawdzajcie, czy kran jest zakręcony, czy nie kapie z niego woda. Każda 

kropla ma znaczenie. 

 



 
 

4. Teraz pobawcie się w aktorów  

Wcielacie się w Przyjaciela Natury, który dba o środowisko.  

Widzicie, że dziecko myje zęby przy odkręconej wodzie – marnuje naszą cenną wodę! 

Co mu powiecie? Możecie wykorzystać do tej zabawy rodziców lub rodzeństwo. 

Zagrajcie scenkę, gdzie jedna osoba myje zęby i marnuje wodę, a druga tłumaczy, 

dlaczego źle robi i jak powinien robić to prawidłowo, żeby chronić nasze środowisko. 

 

Efekty możecie nagrać i przesłać na e-maila podanego na platformie  

 

 



Część III 

 

1. W ramach utrwalenia dzisiejszych zajęć, wykonajcie karty pracy, które znajdą się 

na końcu dokumentu. 

 

2. Kubuś – Przyjaciel Natury zaprasza Was do świata wyobraźni. Wystarczy tylko 

wybrać interesującą Was bajkę (link do strony poniżej) i jej  

posłuchać. 

 

https://kubus.pl/audiobooki/?style=dziecko#wybierz-audiobook 

 

Powodzenia  

Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska 

https://kubus.pl/audiobooki/?style=dziecko#wybierz-audiobook


 



 


