
SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

I WCZESNOSZKOLNYM 

O WODZIE



BAJKA „W POSZUKIWANIU WODY”

Zanim zaczniecie zgłębiać temat wody i jej oszczędzania, proponujemy wprowadzenie w temat,
które nam zawsze dobrze się sprawdza. Chodzi oczywiście o bajkę, tym razem napisaną we
współpracy z naszymi czeskim partnerem - Lipką. Bajka zatytułowana "W poszukiwaniu
wody" opowiada o pewnej myszce Terce, która ma zmartwienie - jej ogród wysycha. Bajkę
znajdziecie w wersji elektronicznej na naszej stronie. Możecie jej również wysłuchać w wykonaniu
Krystyny Czubówny. Po przeczytaniu bajki, w celu utrwalenia nowej wiedzy, zadajcie dzieciom kilka
pytań dotyczących treści. 

MAGICZNA WODA – RUCHOWA GRA O TRZECH
STANACH WODY

Gra jest świetnym wprowadzeniem w temat wody i jej właściwości. Jak woda się zachowuje, kiedy
jest w stanie stałym, ciekłym i gazowym? Ta sama woda występuje w przyrodzie w trzech różnych
postaciach, naukowcy mówią na nie stany skupienia. Woda może być cieczą, jak ta w butelce. Może
być ciałem stałym, czyli po prostu lodem. Może być też gazem – nazywa się wówczas parą wodną.

Zanim rozpoczniecie grę, wprowadźcie dzieci w temat. Jakie dzieci znają stany skupienia wody
i czym one się różnią?

https://www.youtube.com/watch?v=SdQAa0A4XvA
https://tuptuptup.org.pl/w-poszukiwaniu-wody/
https://tuptuptup.org.pl/w-poszukiwaniu-wody/


Ciecz. Taką postać wody znamy doskonale – pijemy ją, myjemy się w niej, pływamy. Widzimy ją 
w kranie, rzece czy morzu. Czysta woda jest przezroczysta, ale nie każda przezroczysta woda nadaje
się do picia.

Ciało stałe. Kostki lodu w napoju, śnieg czy sople zwisające z dachu, to woda w postaci ciała
stałego.

Gaz. Wody w postaci pary wodnej nie widzimy, ale jest ona cały czas obecna w powietrzu, którym
oddychamy. Bez pary wodnej w powietrzu źle by się nam oddychało – „drapałoby” nas w gardle.

Pokażcie grafikę (powyżej) z molekułami (cząsteczkami) wody w jej trzech stanach skupienia.
Zapytajcie dzieci, kiedy woda staje się lodem, a kiedy parą. Jeśli nie będą znać odpowiedzi,
poinformujcie je, że gdy temperatura wynosi 0 st. C, woda zamarza, czyli staje się lodem. Gdy
wzrasta powyżej 0 st. C, lód topi się, a woda staje się cieczą. Gdy zaś podgrzejemy ją i temperatura
osiągnie 100 st. C, woda paruje i staje się gazem – parą wodną.

Na podanych powyżej właściwościach wody będzie bazować nasza gra ruchowa. 

Poproście dzieci, aby wstały i zajęły swoje miejsce na podłodze oraz wyobraziły sobie, że
są molekułami wody. Powiedzcie, że za chwilę będą padać pewne słowa – hasła (stany
skupienia wody).

Dzieci, słysząc pewne hasło, będą musiały poruszać się tak, jak to robią molekuły 
w zależności od tego, w jakim stanie skupienia woda się znajduje. 

Na przykład, kiedy woda jest podgrzewana, molekuły ruszają się szybciej, a dzieci rozpraszają
się po całym pokoju. Kiedy woda jest chłodzona, molekuły zwalniają i zbliżają się do siebie. 

Grafikę możecie pobrać tu: https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/stany-wody.pdf

https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/stany-wody.pdf


Poniżej podajemy wskazówki dotyczące poruszania się dzieci.

Lód – dzieci stają blisko siebie i tworzą jedną grupę. Molekuły lodu przylegają bardzo blisko do
siebie i prawie nie poruszają się, dzieci mogą kołysać się na boki.

Płyn – temperatura rośnie, a dzieci zaczynają szybciej się poruszać i trochę się rozpraszać po sali.

Para – temperatura wyrosła do 100 st.C, dzieci zaczynają szybko przemieszczać się po pokoju
(próbując przy tym nie uderzać kolegów i koleżanek) i rozpraszają się po całej sali.

Hasła można powtarzać po kilka razy, aż dzieciaki trochę się zmęczą. Wtedy czas na kolejną zabawę.

Teraz kolej na wiedzę, w jaki sposób woda w różnych stanach skupienia cyrkuluje na naszej
planecie. Woda na Ziemi jest w ciągłym ruchu i zmienia swoje formy od stanu ciekłego poprzez
gazowy do stałego i na odwrót. Obieg wody trwa od miliardów lat i całe życie na Ziemi jest od niego
zależne. Skąd pochodzi cała woda na Ziemi? Starożytna Ziemia była kulą stopionej magmy, ale
magma zawierała wodę. Woda została uwolniona do atmosfery, gdy magma zaczęła się ochładzać. 
Z czasem Ziemia ochłodziła się na tyle, żeby woda mogła pozostać na jej powierzchni jako ciecz.

ZGADNIJ, CO TERAZ ROBI WODA?



Obieg wody nie ma punktu początkowego, ale możemy prześledzić cały cykl zaczynając od oceanu.
Wszystko dzieje się dzięki Słońcu, które podgrzewa wodę w oceanie, ta zaczyna parować i w postaci
pary unosi się nad oceanem. Wznoszące prądy powietrzne przenoszą parę wyżej, do atmosfery, gdzie
niska temperatura powoduje kondensację, czyli skraplanie pary - powstają chmury. Poziome prądy
powietrzne z kolei przenoszą chmury wokół Ziemi. Drobne cząsteczki wody w chmurach zderzają się
ze sobą, powiększają się i w końcu spadają na ziemię jako deszcz, grad lub śnieg. Część tej wody
dociera do rzek i jako przepływ rzeczny podąża w stronę oceanu. Czy to nie jest piękne? 

Żeby utrwalić wiedzę, pokażcie dzieciom jedną z kreskówek na Youtube lub plakat o cyklu
hydraulicznym, który widzicie poniżej.

Obrazek "Cykl hydrauliczny" możecie pobrać tu: https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/cykl-
hydrologiczny.jpg 

To, co się dzieje na naszej planecie w skali makro, często powtarza się w skali mikro. Woda paruje 
nie tylko z oceanów, w rzeczywistości, w naszym codziennym życiu: w przedszkolu, domu, 
samochodzie lub autobusie, możemy zaobserwować przykłady “wędrówek” wody. Właśnie na tych 
zjawiskach bazuje nasza kolejna gra.

Po wprowadzeniu dzieci w temat możemy rozpocząć grę. Wydrukujcie, zalaminujcie oraz
wytnijcie karteczki z załącznika po lewej stronie. 

Dzieci po kolei losują kartki i próbują odpowiedzieć na pytanie, do jakiego miejsca w cyklu
hydraulicznym (opady, parowanie, kondensacja) należy wylosowane zjawisko. Gra toczy się
do wyczerpania wszystkich karteczek.

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/cykl-hydrologiczny.jpg
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/cykl-hydrologiczny.jpg


Prawidłowe odpowiedzi na pytania: zaparowana szklanka – kondensacja, śnieg – opady, ulewa – opady,
gotująca się woda w garnku – parowanie, zaparowane okulary – kondensacja, parujący imbryk –
parowanie, kropelki rosy na pajęczynie – kondensacja, schnący plażowy ręcznik – parowanie, ubrania
schnące na sznurku – parowanie, autobus z zaparowanymi szybami – kondensacja, kurczące się jezioro –
parowanie, zaparowane lustro – kondensacja.

Karty pracy możecie pobrać tu: https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2019/11/Karta-Susza-czy-
pow%C3%B3d%C5%BA.pdf oraz https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2019/11/Fiszki-Susza-i-
pow%C3%B3d%C5%BA.pdf

SUSZA CZY POWÓDŹ?

Postępujące zmiany klimatu sprawiają, że zjawiska pogodowe takie jak susza czy powódź pojawiają
się coraz częściej w różnych częściach świata. W Polsce, Czechach czy na Słowacji lata suche
występowały zawsze. Zwykle pojawiały się jednak co 5-10 lat. Obecnie susze występują co 2 lata,
powodując straty w rolnictwie, pożary w lasach i ograniczenia poboru wody w niektórych
miejscowościach. O dziwo ilość wody spadająca na metr kwadratowy w ciągu roku nie zmieniła się
znacznie. Zmienił się jednak rodzaj opadów. Kiedyś wiosną gleba była nawilżana przez
topniejące śniegi. Opady były równomierne i gleba mogła przyswoić wodę. Obecnie częściej padają
ulewne deszcze, powodujące podtopienia lub lokalne powodzie.

W ramach zabawy chcemy, aby dzieci potrafiły nazwać charakterystyczne cechy powodzi i suszy.
Rozdajcie każdemu dziecku załączniki z tabelą i fiszkami. Dzieci wycinają prostokąty 
z fiszkami obrazującymi wpływ suszy i powodzi na życie ludzi i wzrost roślin. 

Poproście, aby wszystkie dzieci podzieliły fiszki na dwie grupy: charakteryzujące powódź oraz
suszę. W każdej kategorii dzieci znajdą po 5 fiszek. Po zakończeniu indywidualnej pracy, 

Karty z pytaniami możecie pobrać tu: https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/Co-teraz-robi-woda.pdf

https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/Co-teraz-robi-woda.pdf
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2019/11/Karta-Susza-czy-pow%C3%B3d%C5%BA.pdf
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2019/11/Karta-Susza-czy-pow%C3%B3d%C5%BA.pdf
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2019/11/Fiszki-Susza-i-pow%C3%B3d%C5%BA.pdf
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2019/11/Fiszki-Susza-i-pow%C3%B3d%C5%BA.pdf


Do wykonania tego zadania nabierzcie wodę do dwóch dużych misek. To będą studnie, z których
dzieci będą czerpały wodę. Kolejne dwie duże, ale puste miski (będę one pełnić rolę osady)
ustawcie w  pewnej odległości od pierwszych dwóch misek. Podzielcie klasę/grupę na dwa
zespoły. Pierwszych dwoje dzieci z każdego zespołu nabiera po kubku wody z miski, ostrożnie
przechodzi do pustych misek i wlewa do nich wodę, szybko wracając do swojej drużyny i
przekazując kubek. 

Kolejna osoba wykonuje tę samą czynność. Gra trwa, dopóki cała woda ze studni nie zostanie
przetransportowana do wiosek. Na wynik gry wpływa nie tylko szybkość uczestników, ale też ich
skuteczność – po ukończeniu gry sprawdźcie razem, w której misce uzbierało się więcej wody.

URATUJ WIOSKĘ - DOSTARCZ WODĘ NA CZAS

Gra prowadzona jest na podwórku, najlepiej w ciepłe dni. Powiedzcie dzieciom, że niektóre tereny
na naszej planecie mają bardzo ograniczone zasoby wody. Nie każda osada ma bieżącą wodę w
kranach. Czasem woda znajduje się w studni oddalonej od wioski 30 min. drogi, którą ludzie
pokonują pieszo z dużymi baniakami na plecach lub głowach. Tymczasem woda niezbędna
jest do przeżycia. Wytłumaczcie dzieciom, że ich zadaniem będzie przetransportowanie wody ze
studni do wioski. 

poproście wybrane dzieci, aby powiedziały, gdzie ułożyły dane fiszki. W przypadku grup
nieczytających, przeczytajcie na głos opisy fiszek i od razu zadajcie pytanie, do której
kategorii należy zaliczyć fiszkę. Po omówieniu fiszek dzieci przyklejają karteczki do
odpowiednich kolumn tabeli.



Najpierw grubszym pędzlem pomalujcie tło. Będą Wam potrzebne tylko dwa kolory – żółty 
i niebieski. Robimy dosłownie kilka maźnięć z dużą ilością wody, po czym pozostawcie
kartkę, aby nieco wyschła. W tym czasie możecie namalować klejem suche drzewa, palące
słońce, pęknięcie w ziemi oraz nieliczne chmurki na niebie.

Jeśli akwarelowe tło już wyschło, możecie przejść do kolejnego etapu. Obficie posypcie
pracę solą, szczególnie kształty namalowane klejem, tak, żeby zostały one całkowicie
pokryte. Dla wygody róbcie to nad tacką lub brytfanką. Następnie oczyśćcie pracę z resztek
soli, która nie przyczepiła się do kleju. Teraz możecie pokolorować kształty farbą
akwarelową. Wystarczy delikatnie dotknąć soli pędzlem, a farba sama się rozprowadzi. Kiedy
każdy pokryty solą kształt zostanie pomalowany, odstawcie pracę do całkowitego
wyschnięcia. W zależności od tego, ile kleju użyliście do wykonania pracy, może to potrwać
godzinę lub całą dobę.

MALOWANIE NA SOLI

Susza często kojarzy nam się z popękaną ziemią, na której nic nie rośnie, brakiem zieleni i palącym
słońcem. Pokażcie dzieciom kilka zdjęć suchych pól w Polsce oraz innych częściach naszej planety.
Zapytajcie, dlaczego na zdjęciach jest tak mało zieleni i czy to dobrze, kiedy deszcze rzadko
padają. Dla zobrazowania suszy wykorzystajcie ciekawą technikę malarską – malowanie na soli.



Woda w naszych domach to coś oczywistego. Odkręcamy kran i już. Jednak czy Wasze dzieci
wiedzą, do czego się jej używa i jak można ją oszczędzać? Ta zabawa pomoże pokazać dzieciom,
czemu oszczędzanie wody jest ważne dla naszego środowiska. Podzielcie dzieci na grupy po 3-6
osób. Rozdajcie im wydrukowane wcześniej karty z obrazkami – przedstawiają one codzienne
zajęcia domowe, które wymagają użycia wody.

Poproście dzieci, aby rozłożyły karty przed sobą. W tym czasie przygotujcie nagranie z dźwiękami
wody. Gdy już wszystkie karty będą rozłożone, odtwórzcie nagranie obrazujące wodę w domu.
Zadaniem dzieci jest zgadnąć, która czynność z obrazków pasuje do słyszanych dźwięków.

PODCHODY Z SUSZĄ W TLE

W ramach zabawy chcemy, aby dzieci potrafiły nazwać charakterystyczne cechy powodzi i suszy.
Przedszkolny ogród może być doskonałym miejscem do porozmawiania na temat suszy 
i oszczędzania wody. Ogród pozwala przyjrzeć się bliżej drzewom i zrozumieć niektóre ich
właściwości wpływające na zachowanie wilgotności gleby. Drzewa dają cień, ich korzenie potrafią
wyciągnąć wodę z głębi gleby i przekazać innym drobnym roślinom, drzewa magazynują wodę.
Im więcej różnorodnych drzew i roślin, tym woda dłużej utrzymuje się w glebie. Aby podchody były
ciekawe, dzieci będą musiały rozwiązać rebus, odmierzyć wodę w wiadrze, znaleźć różnorodne liście.
Powodzenia!

Dokładne wskazówki znajdziecie tu https://tuptuptup.org.pl/podchody-susza-tle

DRZEWO I WODA

Kolejna nasza zabawa przypomina grę w berka. Wybierzcie jedno z dzieci, które będzie udawać
drzewo. Pozostałe dzieci są kroplami wody. Zadaniem drzewa jest złapanie jak największej liczby
kropel.

DŹWIĘKI WODY

Drzewo i kropelki stoją naprzeciw siebie, w odległości około 10 metrów. Drzewo woła:
„Kropelki, kropelki, drzewo was złapie!” i biegnie w stronę kropel, próbując je pochwycić.
Złapane krople stają się drzewami, które muszą łapać kolejne krople.
 
Na koniec wytłumaczcie dzieciom, że skupiska krzewów na obszarze rolnym nazywane jest
zadrzewieniem śródpolnym. Są one bardzo ważne dla utrzymania wody w glebie, szczególnie
na terenach uprawnych. Drzewa magazynują dużą ilość wody w liściach i igłach. Woda może
z nich parować, ochładzając powietrze. Drzewa pobierają wodę również przez korzenie.
Dlatego zieleń jest tak ważna w miejscach, gdzie żyją ludzie.

https://tuptuptup.org.pl/podchody-susza-tle/


Czas na eksperyment! Dowiedzmy się, co się dzieje, kiedy do zbiornika wody trafia olej. 

Czynności przedstawione na kartach z obrazkami to: mycie zębów, zmywarka do naczyń, mycie naczyń 
w zlewie, spuszczanie wody w toalecie, pływanie w basenie, podlewanie trawnika, branie prysznica,
kapiący kran.

Po zakończeniu zadania, usiądźcie z dziećmi i wymieńcie wspólnie wszystkie czynności. Dzieci zaś
poproście o zastanowienie się nad sposobami oszczędzania wody. Na koniec wspólnie o nich
porozmawiajcie.

CZY WODA JEST CZYSTA – OLEJ I WODA

Oleista plama w eksperymencie to plama ropy naftowej w rzeczywistości, która pojawia się 
w zbiornikach wodnych jako efekt błędów w procesie eksploatacji złóż ropy naftowej na dnie
morskim. Tak prosty eksperyment pokazuje, co się dzieje również z ptakami, które trafiły na takie
wycieki ropy naftowej. Nie mogą one latać, ponieważ stają się zbyt ciężkie, a ich pióra są
posklejane. Dodatkowo oleista plama nie przepuszcza promieni światła oraz powietrza. Zwierzęta
morskie pozbawione są możliwości pobierania tlenu, a fotosynteza roślin jest w znacznym stopniu
utrudniona, skazując tym samym podwodne organizmy na wyginięcie.

karty z obrazkami znajdziecie tu - https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Woda-karty-z-obrazkami_1.jpg,
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Woda-karty-z-obrazkami_2.jpg), a nagranie z dźwiękami wody -
https://tuptuptup.org.pl/woda_oszczedzam

Olej wlejcie do wody i wymieszajcie. Olej nie rozpuszcza się w wodzie, tworzy oleistą
plamę na powierzchni wody, ponieważ jest lżejszy od wody. 

Zanurzcie jedno piórko, po wyjęciu z wody zbadajcie je i porównajcie z suchym piórkiem.
Dostrzeżcie, że piórko jest posklejane. Warto dodać (choć dziecku trudno to zauważyć), że
mokre piórko jest cięższe niż przed zanurzeniem. 

https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Woda-karty-z-obrazkami_1.jpg
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Woda-karty-z-obrazkami_2.jpg
https://tuptuptup.org.pl/woda_oszczedzam


A teraz zobaczmy, co się dzieje z wodą, jeśli wlewamy do niej detergenty. 

CZY WODA JEST CZYSTA – DETERGENTY I WODA

Ptaki, które trafią do wody z wysokim natężeniem detergentów, będą pozbawione ochronnej
warstwy, którą rozpuszczą detergenty. Mokre pióra są cięższe i ptakom jest o wiele ciężej latać.
Dlatego tak ważne jest ograniczanie i przemyślane korzystanie z detergentów.

JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ?

Dotarliśmy do głównego pytania. Skoro woda jest taka ważna, jak możemy ją oszczędzać? Istnieje
mnóstwo sposobów na to. Kilka takich przykładów możesz znaleźć na zdjęciach do pobrania na
naszej stronie. Zdjęcia są dobrane w pary; dzieci powinny wskazać, które zdjęcie przedstawia
oszczędny sposób na korzystanie z wody, a które nie. 

Na zdjęciach znajdują się: kran zakręcony i odkręcony w trakcie czyszczenia zębów; mycie naczyń
ręcznie i w zmywarce; kąpiel w wannie i pod prysznicem; cieknący kran i kran szczelnie zakręcony;
deszczówka zbierana do kolektora i deszcz, który spada wprost na chodnik.

Wlejcie do wody płyn do mycia naczyń i wymieszajcie ją. Zanurzcie piórko i potem go
wysuszcie. 

Nalejcie kilka kropelek wody na wysuszone piórko oraz pióro, którego nie zanurzyliście 
w wodzie. W pierwszym przypadku woda szybko zmoczy pióro. Drugie piórko pozostanie
suche, ponieważ jest wodoodporne. Dzieje się tak, ponieważ pióra ptaka mają
niewidzialną tłustą powłokę, która pozwala ptakom pływać w wodzie i pozostawać
suchymi. 



Załącznik ze zdjęciami jest do pobrania tu - https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/06/Zmiany-
klimatu_compressed.pdf

Teraz, kiedy dzieci zobaczyły przykłady oszczędzania wody, niech spróbują wymyślić własne
sposoby. Na przykład po ugotowaniu jajek nie wylewamy wody, studzimy i podlewamy nią kwiaty.
W ten sposób oszczędzamy wodę i dokarmiamy kwiaty jednocześnie, ponieważ po ugotowaniu
jajek wiele mikroelementów zostanie wypłukanych z ich skorupek. Możemy również zbierać tzw.
deszczówkę (przy okazji upewnijcie się, czy dzieci znają to pojęcie), czyli wodę deszczową i potem
ją wykorzystać do podlewania kwiatów. 

OBROŃCA WODY

Na koniec jest czas na podsumowanie. Czego dzieci dowiedziały się? Czy będą bardziej uważnie
traktować wodę? Jaki mają pomysł na jej oszczędzanie? 

Dzieci wycinają szablony i robią dziurkaczem dziurkę blisko krawędzi (na sznurek). Odcinają
wystarczającej długości sznurek i przywlekają go przez dziurkę w odznace. Dzieci muszą najpierw
zastanowić się, w jaki sposób chciałyby i będą potrafiły oszczędzać wodę codziennie. Rozdajcie
dzieciom kredki oraz flamastry i poproście je, aby narysowały na swoich odznakach pomysł na
oszczędzanie wody. Na zakończenie wyjaśnijcie dzieciom, że stały się one obrońcami wody, a
medal z ich rysunkiem symbolizuje zobowiązanie do dbania o nasz najcenniejszy skarb, którym jest
woda!

Załącznik z szablonami możecie pobrać tu: https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/szablony.pdf

https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/Oszcz%C4%99dzanie-wody.pdf
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/Oszcz%C4%99dzanie-wody.pdf
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/szablony.pdf



