
Data: 23.06.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Wakacje  

Temat dnia: Gdzie woda jest słodka, a gdzie słona? 

 

Dzień dobry kochani! 

Dzisiaj jest 23 czerwca!  

A to oznacza, że swoje święto obchodzą wszyscy Tatusiowie.  

Z tej okazji życzymy  im : 

 Dużo zdrowia 

 Szczęścia 

 Uśmiechu 

 Spokoju 

 Spełnienia marzeń 

 Mniej pracy 

 Więcej wspólnych zabaw z dziećmi 😊  

 

 



Wczoraj wybraliśmy się w góry (czyli na południe naszego kraju), 

a dzisiaj znajdziemy się nad morzem (czyli na północy naszego 

kraju).  

Spójrzcie na mapę i zastanówcie się, jakim kolorem może być 

oznaczone morze? Jak myślicie?  

Tak, niebieskim! Poszukajcie na mapie morza (dużej, niebieskiej 

plamy) 

 

 

 

 

 



Zanim znajdziemy się nad morzem, zrobimy sobie poranną 

gimnastykę.  

 Zabawa orientacyjno – porządkowa: Gdy jesteśmy nad wodą.  

Dzieci biegają w różnych kierunkach, a na mocne klaśnięcie zatrzymują 

się w miejscu. 

 Ćwiczenia dużych grup mięśniowych: Rozsypka..  

Na zapowiedź – woda, dzieci leżą na podłodze naśladują pływanie 

poruszając rękami  i nogami.  

Na zapowiedź – piasek, dzieci przyjmują pozycję kuczną i naśladują 

zabawy piaskiem. 

 Ćwiczenia równowagi 

Dzieci biegają w rozsypce, na sygnał nauczycielki stają parami tyłem 

do siebie, stykając się plecami  w pozycji wyprostowanej. 

Biegi: Dzieci biegają po sali omijając koła (kałuże). 

 Ćwiczenia uspokajające:  

Dzieci leżą na podłodze (opalają się na słońcu). Na tle odgłosu szumu 

wody wolnymi ruchami wyciągają do góry na przemian, prawą, lewą, 

rękę i nogę. 

 

Kiedy już tak leżycie, posłuchajcie przez chwilę szumu morza:  

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

 

Przechodzimy do opowiadania pt. ,,Letnie opowieści- zabawy w 

wodzie”. Uważnie słuchajcie, bo będą przerwy na pytania😊 

 

 

 

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


Małgorzata Szczęsna ,,Letnie opowieści- zabawy w wodzie” 

 

Znów jestem na Mazurach nad jeziorem u kuzynów-Roberta i Kasi. 

Obudziłam się, leżę i myślę, co będę dzisiaj robić ze swoimi kolegami 

(Maksem, Leonem, Klaudiuszem, Dawidem). 

-Ada, ty śpiochu! Wstawaj!-krzyczy Maks, pukając w szybę tuż nad 

moim łóżkiem. 

-Już idę!-mówię, uchylając okno. Przed moją przyczepą stoi cała nasza 

ekipa. 

-Idziemy nad jezioro- mówi Leon, trzymając w ręku wiadro. 

-Co będziemy robić?-pytam. 

-Zobaczysz. 

Schodzimy na pomost, gdzie Robert, Paweł i pan Rysiek szykują wędki. 

Chłopaki podwijają wysoko spodnie i wchodzą do wody. Odgarniają 

piasek i pokazują im coś szarego. To glina, którą wyciągamy z wody i 

wrzucamy do wiadra. Siadamy na pomoście i robimy z niej różne 

rzeczy-kubeczki, serca, wałki, które ozdabiamy kolorowymi 

kamykami. Zanosimy nasze wyroby i kładziemy wokół ogniska, by 

wysuszyły się i wypaliły.  

-A teraz robimy kule z gliny i zobaczymy, kto rzuci najdalej!-woła 

Maks. Robimy stosy kul i rzucamy. 

Najdalej rzuca Klaudiusz i Maks- oceniają panowie z wędkami.  

-A teraz wskakujemy do wody- chłopaki zdejmują spodnie i bluzki w 

kąpielówkach wchodzą do wody. 

Chwila przerwy na zadanie pytań dzieciom: 

 Dokąd pojechała Ada? (na Mazury) 

 Do kogo pojechała Ada? ( do kuzynostwa: Kasi i Roberta) 

 



-Nie chlapcie!- wołam, przecierając oczy. Powoli wchodzę do wody, a 

chłopaki ze wszystkich stron nacierają na mnie i obiema rękami 

rozchlapują wodę . Wtedy potykam się o kamień, przewracam. Robert 

szybko podbiega, bierze mnie na ręce i grozi chłopakom.  

-Ech, ech, ech-kaszlę, bo woda dostała mi się do gardła. 

Pytanie: 

 Co dzieci robiły nad jeziorem? ( bawiły się gliną, wędkowały, 

kąpały się w wodzie) 

-Ta woda wcale nie jest słodka, ona nie ma smaku- mówię zdziwiona. 

–Tak mówi się na wodę, która jest w jeziorach, stawach, rzekach. Tylko 

taką wodę mogą pić zwierzęta- tłumaczy mi Paweł.  

-A słona? 

-Słona jest w oceanach i morzach-dodaje pan Rysiek. 

-Tak, to prawda, bo jak fala przewróciła mnie, zachłysnęłam się woda 

morską i aż zadrapało mnie w gardle od soli, a oczy mama obmywała 

mi wodą z butelki.  

-Ada, czy ty musisz się ciągle przewracać i próbować, jaka jest woda?- 

śmieją się chłopaki. 

Pytania: 

 Co się stało, gdy chłopcy ochlapali Adę? (potknęła się o 

kamień i przewróciła, zakrztusiła się wodą) 

 Jaka woda jest w jeziorach, stawach i rzekach? (słodka) 

 Gdzie jest słona woda? (w morzach i oceanach) 

Jeszcze długo bawimy się w wodzie. Pływamy na brzegu w rękawkach, 

na dmuchanych kółkach, deskach. Obserwujemy pływającą ławicę 

maleńkich rybek i rodzinę łabędzi. Nosimy piasek i wodę do 

piaskownicy, która jest tuż przy brzegu. Próbujemy puszczać kaczki na 

wodzie, ale nie wychodzi nam to jeszcze.  

Po obiedzie robimy małe łódeczki z połowy orzecha. Wkładamy do 

środka trochę gliny i wbijamy w nią wykałaczkę z nabitym na nią 



liściem. Kładziemy się na brzuchu na pomoście, spuszczamy łódki na 

wodę i dmuchamy, aby popłynęły daleko.  

-Moja najdalej!- woła Maks. 

-Nie dmuchajcie tak mocno, bo moja łódka chwieje się i zaraz się 

przewróci- mówi zdenerwowana.  

-Tak jak ty dziś rano, przewróci się i zachłyśnie słodką wodą- śmieją 

się chłopaki. 

Wieczorem dorośli siadają przy ognisku. Na grillu robią kolację: pieką 

mięsa, kiełbaski, zapiekanki, warzywa posypane przyprawami. Palce 

lizać! 

-Ada, nie jedz tyle, bo nie będziesz miała siły biegać i przegrasz –mówi 

Leon, wkładając do buzi kolejną kiełbasę.  

-Jeden, dwa, trzy…-liczy Maks, bo już bawimy się w chowanego. 

Teraz, gdy jest ciemniej, łatwiej się schować.  

-…Dziesięć, szukam! 

Siedzę cicho, schowana za najbliższym drzewem i szukam okazji, żeby 

wyskoczyć i się zaklepać. Myślę, co jutro będziemy robić. . 

Pytanie: 

 W co jeszcze dzieci bawiły się nad jeziorem? (nosiły piasek, 

puszczały kaczki, robiły łódki, bawiły się w chowanego)  

 

Zapamiętajcie kochani, że woda w morzu i oceanach jest słona! 

 

 

 

 

 

 



A woda w jeziorach, stawach i rzekach jest słodka! 

 

 

 

 

 



Morskie zagadki: 

Może być niebieskie, szare lub zielone. 

Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. 

Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 

jego małe fale stopy ich całują. 

(morze) 

 

Gdy do ucha ją przyłożę, 

morza szum powróci do mnie. 

W tej skorupce małe morze 

lato może nam przypomnieć. 

(muszelka) 

 

Można na niej się opalać, 

zamki z piasku też budować. 

Gdy się znudzi, można z mamą 

brzegiem morza spacerować. 

(plaża) 

 

Świecę mocno dzionek cały, 

żeby wszystkim ciepło dać. 

By zobaczyć, jak przychodzę, 

trzeba bardzo wcześnie wstać. 

(słońce) 

 



Mam dla Was kilka zadań do wykonania:  

 



 



 



 

 



A teraz usiądźcie wygodnie i obejrzyjcie film edukacyjny pt. 

,, Bezpieczeństwo nad morzem” : 

https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y 

 

Dzisiaj to już wszystko kochani!  

Do usłyszenia jutro. 

P. Angelika 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y

