
Dzień dobry.  

Smerfusie  w czwartek w naszym wirtualnym przedszkolu.   

Smerfiki  z waszych relacji wiem, że już macie dużo uzbieranych fasolek , ale to dlatego że tak pięknie 

pracujecie w domku. Bardzo się staracie. Dzisiaj dalej rozmawiać będziemy o ekologii, a dokładniej jak 

musimy dbać  o wodę i skąd ją mamy.  

Wszyscy już gotowi na kolejne zadania? No to super to zaczynamy  

Smerfne zadania specjalne na czwartek: 

1. Zaczynamy tak jak w przedszkolu od piosenki z pokazywaniem  (RAP KROPELEK) dzieci  mają za 

zadanie samemu wymyślić do niej układ taneczny  . bardzo ciekawa jestem jak Wam się to uda  

https://www.youtube.com/watch?v=xjVVyIkypi0&fbclid=IwAR0HvX_mkntOW6QJQWJ94qlJQIDHlsi719jQpSNAjFET3d

AhFeRNIHFqmn8 

2.  Teraz trochę się poruszacie.  Bawicie się dalej w gimnastykę z kołem fortuny . Rodzice Piszą , że 

bardzo wam się podoba . Cieszę się  

 https://wordwall.net/embed/238bf1dd2c954c73a5337fb7f8189fa1?themeId=52&templateId=8 

3.  Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnej rzeczy, o wodzie. Na początek Smerfy  wysłuchają 

opowiadania pt. „Historia kropli wody”. (W załącznikach) 

Po wysłuchaniu Smerfy odpowiedzą na kilka pytań: 

- Gdzie znajdowała się mała kropelka na początku opowiadania? 

- O czym marzyła kropelka deszczu? 

- Co jej powiedziało słonko? 

- W jaki sposób kropelka znalazła się na błękitnej chmurce? 

- Gdzie wylądowała kropelka podczas opadów deszczu? 

- Czy kropelka chciała raz jeszcze przeżyć tą wyjątkową podróż? 

4. Uczymy się  piosenki  pt.  „Brudna planeta” 

5.  Smerfiki oglądają filmik pt. : „Cykl hydrologiczny” i próbują odpowiedzieć na pytanie :”Do czego jest 

potrzebna na świecie woda?”. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8 

5. Praca z książką : dzisiaj zabawa plastyczna  - niespodzianka. 

Zabawa plastyczna rozwijająca wyobraźnię „Wodne stworki”.  Potrzebne nam będą: papier, niebieska farba, słomki 

do napojów i kredki lub flamastry 

Smerfuś na  kartkę papieru kapie  kilka kropli niebieskiej farby rozrobionej w dużej ilości wody. Następnie 

rozdmuchuje krople za pomocą słomki do napojów, tworząc fantazyjne kleksy. Po wyschnięciu dzieci dorysowują 

swoim stworkom flamastrami różne elementy (oczy, uszy, łapki itp.).  

6.  Polecam dzieciom do obejrzenia filmik „ Zanieczyszczenie rzek”  

https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y 
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7. Smerfy oglądają  teledysk ,,Oszczędzaj wodę”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI 

 

 Po wysłuchaniu  materiału, starają się odpowiedzieć na pytanie : „ Dlaczego musimy dbać  o wodę i ją 

oszczędzać?” . 

8. Zabawy nasze kończymy zadaniem specjalnym dla Mamy, Taty i Smerfika.     

Smerfiki oglądają filmik pt „Chmury”, a następnie wraz z Rodzicami wykonują doświadczenie . 

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

Zabawa badawcza.  

Rodzic  nalewa wrzątek do słoika  i zwraca uwagę smerfa na zjawisko parowania wody. Zachęca, by 

spróbowały określić, czym charakteryzuje się para wodna. Następnie zbliża do wylotu naczynia pokrywkę z 

kostką lodu , tak, aby chmura pary osiadła i skropliła się na niej, tworząc deszcz. Smerfy mogą ostrożnie 

dotknąć osiadłej na pokrywce wody. Obserwują jak krople wody spadają do naczynia z wodą. 

9. Pomysł na dzisiejszą zabawę dla całej rodzinki  to”  Obrazki z figur geometrycznych” (super zabawa 

rozwijająca wyobraźnie dzieci i jednocześnie utrwalająca nazwy figur). 

Wystarczą kolorowe papiery, nożyczki i klej . Większość z nas ma w domu te rzeczy  z których można 

stworzyć niezwykle kreatywne obrazki z figur geometrycznych. Rodzice pomagają Smerfom wyciąć z 

kolorowych papierów różne kształty (aby było ich więcej) . Podczas wycinania dzieci słuchają piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 

 Następnie dzieci układają z wyciętych figur obrazki. Już jestem ciekawa kreatywności Smerfów 

10.  Na zakończenie dzieci przypominają sobie piosenkę o myciu rąk pt,; Wash Your Hands „ 

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE 

Dziękuję za kolejne spotkanie i oczywiście czekam na relacje z wykonywanych zadań. 

Życzę dużo zdrowia i miłej zabawy, pozdrawiam Bożena Mroczek 

 

 

 

 

 

 

Historyjka obrazkowa pochodzi z BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI
https://www.youtube.com/watch?v=PVGjzJYrMdM
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE


 



W pewnym mieście, którego nazwy już nie pamiętam, znajdowała się przepiękna leśna polana. Wokoło niej, 

rosły przecudne drzewa, z których raz na jakiś czas, wiatr zdmuchiwał liście. Na jednym z tych liści leżała 

błyszcząca kropla. Na pewno została tu po wczorajszym deszczu, ale tego sama nie pamiętała. Beztrosko 

wygrzewała się na słoneczku, które co rusz wysyłało w jej stronę promienny uśmiech i rozmyślała.

- Jak dobrze musi być jaskółkom tam w górze! I motylkom, co mogą fruwać z kwiatka na kwiatek. Chciałabym 

być motylem. Nie! Chciałabym dzwonić i pluskać jak strumyk!



Powiedziała to tak głośno, że usłyszało ją słoneczko. Słoneczko dzień w dzień obserwowało to, co dzieje się w 

przyrodzie i wiedziało, że marzenia kropelki niedługo się spełnią.

-Będziesz tam, gdzie fruwają jaskółki i fruwać będziesz jak motyle i zadzwonisz jak strumyk po kamykach. 

Będziesz blisko i daleko, zobaczysz to, o czym Ci się nigdy nie śniło.

-Zobaczę – szepnęła kropelka i poczuła jak słoneczko zaczęło mocniej przygrzewać. Nagle, nie wiadomo jak, 

zaczęła przemieniać się w coś lekkiego i przejrzystego i unosić się do góry. Wznosiła się coraz wyżej, ku 

puszystym obłokom. Była teraz tak wysoko, że widziała z bliska jaskółki fruwające pod niebem.



Nagle jednak, ni stad ni zowąd, wylądowała na jednej z kilku błękitnych chmurek. Poczuła, że robi jej się 

robić strasznie zimno. Przestraszyła się, kiedy wiatr przygnał ciemne chmury. Chmury zabrały biały, 

puszysty obłok, zamruczały groźnie, zaświeciły błyskawicą. Lunął deszcz. Kropelka uczuła, że leci w dół, że 

spada.



Po drodze widziała rozłożyste drzewa, zielone trawy, z daleka widziała domy i ulice, które skąpane były w 

strugach deszczu. Otarła się także o skrzydło motylka, który leciał szybciutko, by ukryć się przed ulewą. 

Skakała po kamykach, płatkach kwiatów, źdźbłach trawy, aż w końcu wylądowała w jeziorku. Przypomniała 

sobie słowa słoneczka.

- Prawdę mówiło – zadzwoniła mała kropelka, zanurzając się w jeziorku.



Spędziła w nim trochę czasu. Pływała brzuszkiem do góry uśmiechając się wesoło do słoneczka. W pogodny 

dzień patrzyła w niebo, na białe chmurki srebrne od słońca. Marzyła, żeby znowu wędrować. 


