
ZAJĘCIA PROMYCZKI 24.04.

„CO JA MOGĘ ZROBIĆ DLA ZIEMI?”

1. „Kto i co może chorować?”– burza mózgów. Rodzic zadaje pytanie, a dziecko 
wymienia swoje propozycje. Dziecko wysłuchuje wiersza Joanny Papuzińskiej 
Chora rzeka.

"Chora rzeka" – Joanna Papuzińska

Śniła się kotkowi rzeka,
wielka rzeka, pełna mleka…
Tutaj płynie biała rzeka.
Ale to jest chora rzeka.
Jak tu pusto!
Drzewo uschło…
Cicho tak –
ani ptak,
ani ważka, ani komar. ani bąk,
ani gad, ani płaz, ani ślimak,
ani żadna wodna roślina,
ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg,
nikt już nie żyje tutaj,
bo rzeka jest zatruta.
Sterczy napis: „Zakaz kąpieli”.
Mętny opar nad wodą się bieli.
Chora rzeka nie narzeka,
tylko czeka, czeka, czeka…

Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje pytania:
- Co się śniło kotkowi?
- Jak wyglądał świat w wierszu?
- Dlaczego tak było?
- Dlaczego rzeka była „chora”?
- Jak myślisz, co spowodowało, że rzeka „zachorowała”?
- Czy wodę można uzdrowić?

2. „Oczyszczalnia ścieków” – doświadczenie DLA CHĘTNYCH
Potrzebne materiały: 

przezroczyste kubeczki, różne materiały: piasek, kamienie, ścinki papieru, 
okruszki, liście, trawa, fusy herbaty i kawy, papierki po cukierkach, brokat, sól, 
piasek, żwir, kamyki, gaza lub ścierka, lejek lub ucięta plastikowa butelka, 
gumka recepturka, słoik lub kubek



Wykonanie doświadczenia:
Rodzic rozdaje dziecku przezroczyste kubki. Na każdym stoliku znajdują się 
różne materiały: piasek, kamienie, ścinki papieru, okruszki, liście, trawa, fusy 
herbaty i kawy, papierki po cukierkach, brokat, sól itd. Dziecko wlewa z 
dzbanka / kranu wodę do kubeczków, a następnie dodaje wybrane przez siebie
substancje i mieszają. Rodzic pyta, czy woda jest czysta? Czy chciałbyś taką 
wypić? Pyta, jak można ją oczyścić? Pokazuje piasek, żwir, kamyki oraz gazę / 
ścierkę i pyta, co z tych rzeczy może pomóc w oczyszczeniu wody? Dziecko 
zapewne zaproponuje gazę / ścierkę – wtedy Rodzic przelewa część swojej 
brudnej wody przez gazę i prezentuje efekt. Następnie proponuje zbudowanie 
oczyszczalni z pozostałych rzeczy (kamieni, żwiru i piasku). Wręcza dziecku: – 
lejek lub uciętą plastikową butelkę, – gazę lub ściereczkę, – gumkę recepturkę, 
– piasek, drobne kamyki, żwir, – słoik / kubek. Na koniec lejka / butelki dziecko 
zakłada gazę / ściereczkę i mocują za pomocą gumki. Wsypuje piasek, 
następnie żwir i kamyki (warstwy bez mieszania). Umieszcza lejek / butelkę nad
słoikiem / kubkiem i wlewają swoją zanieczyszczoną wodę. Obserwuje, co się 
stanie. Rodzic wyjaśnia, że kamienie zatrzymały duże śmieci, takie jak 
kamyczki, papierki po cukierkach, liście; żwir – nieco większe, jak trawa, fusy, 
okruszki,
a piasek te najmniejsze – brokat i sól. Uprzedza jednak, że choć woda stała się 
czystsza, nie jest taka jak na samym początku i nie wolno jej pić.

3. Praca z Księgą Zabaw str. 60-61: doskonalenie spostrzegawczości, 
porównywanie, budowanie wypowiedzi.

4. Blok zajęć o emocjach – oburzenie.
„Odczytaj moje emocje” – zabawa słuchowa. Dziecko siada na dywanie. Rodzic 
chowa się za parawanem i odczytuje zdania, modulując głos tak, by czuć w nim 
było oburzenie:

– Jak można tak śmiecić!
– Tu jest okropnie brudno. Kto wyrzuca puszki do lasu?
– To okropne, gdy ktoś nie dba o środowisko.
– Czy ludzie nie wiedzą, że po swoich psach trzeba sprzątać?!
 – Naprawdę nie mogę tego znieść, gdy śmieci zamiast do kosza 
trafiają na ziemię.
– Czy tak trudno jest posegregować śmieci?



Zadaniem dziecka jest określenie, jak czuł się rodzic, jaki był, jakie emocje mu 
towarzyszyły, gdy wypowiadał te zdania.

5. „Oburzenie” – dyskusja. Rodzic rozmawia z dzieckiem, zadaje mu pytania: Co to
znaczy czuć oburzenie, być oburzonym? W jakich sytuacjach można tak się 
czuć? Czy jest to przyjemne uczucie? Jak okazujemy swoje oburzenie?

6. „Eko i nieeko” – zabawa doskonaląca percepcję wzrokowo- słuchową.
Dziecko otrzymuje małe kartki w kolorze zielonym i czerwonym. Rodzic 
odczytuje zdania, a dziecko ocenia, które z prezentowanych sytuacji są „eko”,
a które nie. Gdy usłyszy zdanie, które zakwalifikuje jako opis sytuacji „eko”, 
podnosi do góry zieloną kartkę, jeśli nie- czerwoną.

7. Obejrzenie filmu  https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ

	"Chora rzeka" – Joanna Papuzińska

