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Zadanie1.1 Lekcja :Woda na zdrowie 

Zajęcia rozpoczęły się wysłuchaniem utworu Debussy’ego pt.”Jardins 

sous la pluie” i naśladowaniem ruchem własnych odczud. Po 

zakooczeniu dzieci zostały skropione wodą. Ustalono, że tematem 

rozważao będzie woda. Kolejnym etapem zajęd było wykonanie pracy 

plastycznej nt.”Woda kojarzy mi się…”. Dzieciom woda kojarzyła się z 

opadami atmosferycznymi, akwenami wodnymi różnego kalibru, 

napojami. Nikomu nie przyszło na myśl, że wodę zawierają również 

różne organizmy takie jak rośliny, zwierzęta a także ludzie. Nikt nie 

skojarzył wody z występowaniem w produktach spożywczych. 

Następnie przystąpiono do oglądania doświadczenia przygotowanego 

wcześniej. Dzieci dostrzegły, że roślina bez wody zaczęła nieco 

usychad, roślina z naczynia z proszkiem także ucierpiała, natomiast 

roślina z naczynia z czystą wodą rozwijała się prawidłowo. Dzieci 

wyciągnęły wniosek, że do życia potrzebna jest woda i to woda 

czysta. Potem omówiono kolejne doświadczenie. Polegało na 

poszukiwaniu wody w różnych organizmach. Zostały przygotowane: 

cytryna, pomidor, jabłko i liście aloesu. Przed wyciskaniem soku z 

poszczególnych produktów, został ogłoszony konkurs ph :” Z którego 

produktu uzyskamy najwięcej soku?” Wyniki głosowania zapisano na 

tablicy w formie tabeli. Potem zaczęła się częśd praktyczna. Z 

poszczególnych produktów po ich rozkrojeniu dzieci wyciskały sok do 

kubeczków. Wyciągnięto wniosek, że każdy organizm zawiera wodę 

tylko w różnych ilościach. Po tym zadaniu dzieci otrzymały kartki z 

konturami 4 organizmów. Ich zadanie polegało na zaznaczeniu jaką 

ilośd wody zawiera organizm ryby, kleszcza, psa i dziecka. Po 

zaznaczeniu n-l zaprezentował planszę, z której można było odczytad 

prawidłowe proporcje. Potem wszyscy uzupełniali kartę pracy i 

uzupełniali zdanie. Następnie przekazano uczniom informację nt. 



znaczenia wody dla ludzkiego organizmu. Przedyskutowano 

zagadnienie: Skąd się bierze woda w ludzkim organizmie?. Pomysły 

dzieci zostały zapisane na tablicy. Następnie n-l zaprezentował 

plansze: "Źródło wody dla organizmu” i „Utrata wody” aby dzieci 

mogły skorygowad swoje spostrzeżenia. Następnie dzieci wysłuchały 

opowiadania pt. „Choroba żaby Matyldy”. Przy czytaniu towarzystwa 

dotrzymywała sylwetka żaby. Potem dzieci odpowiadały na pytania 

do tekstu. Na podsumowanie dzieci kooczyły rozpoczęte zdania, które 

związane były z potrzebą picia wody, ochroną naturalnych zasobów i 

jej oszczędzaniem. Na koniec każdy wykonał wizerunek uśmiechniętej 

kropelki. 


