KOCHAM MOJE MIASTO ŁAPIĘ DESZCZÓWKĘ
SCENARIUSZE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
PRZEDSZKOLI ORAZ KLAS 1-3

PARTNERZY:

PARTNER MERYTORYCZNY:

PATRONAT HONOROWY:

1

DŹWIĘKI WODY I PRZYRODY

DZIĘKI TEJ AKTYWNOŚCI DZIECI:
- wyczulą zmysł słuchu
- nauczą się rozpoznawać dźwięki morza, rzeki czy
jeziora
- spostrzegą, jak różnorodne formy przybiera woda
w_stanie płynnym
- usłyszą i spostrzegą, że z wodą w stawach, morzach
oraz deszczem na łące związane jest życie
różnorodnych zwierząt

MATERIAŁY:
- plik z dźwiękami wody (zał. 1.1)
- wydrukowane lub wyświetlone na ekranie zdjęcia
morza, rzeki, deszczu w lesie, stawu, potoku
górskiego, łąkowego strumyka, lodowca (zał. 1.2)
- plansze ze zdjęciami/rysunkami (jak powyżej)
zwierząt żyjących w morzu, nad jeziorem, w rzece, na
lodowcach (zał. 1.3)

WYKONANIE
Powiedz dzieciom, że nasza planeta Ziemia jest wyjątkowa, bo posiada bardzo dużo wody. Wody
tworzą ogromne oceany i morza, płyną w rzekach, utrzymują się w glebie, dając życie drzewom,
kwiatom i zwierzętom. Woda znajduje się też w naszej atmosferze. Gromadzi się między innymi
w_chmurach, by spaść w postaci deszczu. Czy wiecie, że woda pokrywa więcej niż połowę
powierzchni Ziemi? (Narysuj na tablicy lub na kartce koło symbolizujące Ziemię i pokoloruj ok 70%
jego powierzchni.) To bardzo dużo. Jedynie niewielki, niepokolorowany fragment to lądy,
na_których my żyjemy.
Posłuchajcie uważnie dźwięków, które zostały dla was przygotowane. Ciekawe, czy zgadniecie,
z_jaką formą wody będziecie mieć do czynienia? Rozłóż ilustracje przedstawiające wodę (morza,
rzeki, jeziora etc.) na podłodze lub zawieś w widocznym miejscu. Następnie po kolei puść
kilkusekundowe nagrania dźwięków wody. Spytaj, czy ktoś rozpoznał, w jakim miejscu woda
wydaje takie dźwięki? Może towarzyszące odgłosy zwierząt lub inne odgłosy przyrody
podpowiadają, skąd pochodzi wybrany dźwięk?
Następnie pokaż dzieciom zdjęcia zwierząt i roślin żyjących w różnych środowiskach wodnych. Czy
dzieci odgadną, gdzie można spotkać fokę, a gdzie rybę i dobrze przyporządkują zwierzę lub
roślinę do danego środowiska?
Powiedz dzieciom, że bez wody nie byłoby życia na Ziemi. Niektóre zwierzęta żyją bezpośrednio
w_wodzie – tak jak ryby. Inne potrafią pływać lub nurkować, ale jedynie część życia spędzają
w_wodzie, a pozostałą na lądzie (jak foki czy kaczki). Jeszcze inne polują na zwierzęta żyjące
w_wodzie, choć same żyją na lądzie (jak niedźwiedzie). Kolejne wody potrzebują jedynie do picia,
by przeżyć. Dla wszystkich zwierząt czysta woda w taki czy inny sposób jest niezbędna do życia.
ZAŁĄCZNIKI 1.1, 1.2, 1.3 znajdziesz na stronie tuptuptup.org.pl/lap_deszczowke
PARTNERZY:

PARTNER MERYTORYCZNY:

PATRONAT HONOROWY:

2

DLACZEGO ROZBITKOWIE NA
MORZU UMIERAJĄ Z PRAGNIENIA?

1

2

3

DZIĘKI TEJ AKTYWNOŚCI DZIECI:
- dowiedzą się, jak małą powierzchnię Ziemi zajmuje
woda słodka
- dowiedzą się, jak małą część wody na Ziemi stanowi
woda pitna, która jest łatwo dostępna dla ludzi, zwierząt
i roślin
- sprawdzą, czy słoną wodę można pić
- zrozumieją, jak ważne jest oszczędzanie deszczówki,
którą rośliny i zwierzęta mogą pić
- dowiedzą się, dlaczego rozbitkowie umierają
z_pragnienia, mając wokół siebie dużo morskiej wody

MATERIAŁY:
- plansze z ilustracjami wody (zał. 1.2)
- sól
- kubek
- woda z kranu lub przegotowana
- plansza z rysunkiem kropli (zał. 2.1)
- ilustracje przedstawiające rozbitka i deszczówkę
(zał. 2.2)

WYKONANIE
Umieść na tablicy ilustracje z załącznika 2.2. Dziś zastanowimy się wspólnie, dlaczego rozbitkowie
umierają na morzu z pragnienia oraz dlaczego trzeba łapać deszczówkę.
(Jeśli robiłeś z dziećmi zadanie 1, ten fragment możesz pominąć). Powiedz dzieciom, że nasza
planeta Ziemia jest wyjątkowa, bo posiada bardzo dużo wody. Wody tworzą ogromne oceany
i_morza, płyną w rzekach, utrzymują się w glebie, dając życie drzewom, kwiatom i zwierzętom.
Woda znajduje się też w naszej atmosferze. Gromadzi się między innymi w chmurach, by spaść
w_postaci deszczu. Czy wiecie, że woda pokrywa 71% powierzchni Ziemi? (Narysuj na tablicy lub
na kartce koło symbolizujące Ziemię i zamaż ok 70% jego powierzchni.) To bardzo dużo.
Wydawać by się mogło, że skoro mamy na Ziemi tak dużo wody, to chyba nie musimy jej bardzo
oszczędzać. Skoro wody jest więcej niż lądów, to wystarczy jej dla ludzi i zwierząt na wiele lat. Tak
by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Ale…
Wyjmij planszę z rysunkiem kropli (zał. 2.1) i zawieś w widocznym miejscu. Powiedz, że całą wodę
z Ziemi przelewasz właśnie do tej kropli. Dodatkowo ułóż na dywanie lub zawieś plansze
z_ilustracjami wody (zał. 1.2).
Załóżmy, że ta kropla (zał. 2.1) symbolizuje całą wodę, która znajduje się na Ziemi. Wielkie
hektolitry wody, z której korzystają wszystkie zwierzęta i rośliny na Ziemi.
- Przeważająca większość (96%) wody na naszej planecie to woda słona. (Poproś wybrane dzieci,
aby odnalazły ilustrację morza lub oceanu i umieściły ją przy największej części kropli, która
oznacza słoną wodę). Woda ta nie nadaje się do picia, co za chwilę sprawdzimy.
PARTNERZY:

PARTNER MERYTORYCZNY:

PATRONAT HONOROWY:

- Pozostały, mały fragment (3 %) to woda słodka, ale..
- Więcej niż połowa słodkiej wody (68%) zgromadzona jest w lodowcach w Arktyce,
na_Antarktydzie, Grenlandii lub wysoko w górach. (Poproś wybrane dzieci, aby odnalazły ilustrację
lodowca i umieściły ją przy części kropli ze słodką wodą.) Woda ukryta w lodowcach jest bardzo
przydatna. Biała powierzchnia lodowców odbija światło słoneczne i sprawia, że na Ziemi nie jest
„gorąco jak w piekarniku”. Musimy jednak pamiętać, że wody zamrożonej w lodowcach nie
możemy używać do picia.
- Dopiero ten niewielki fragment, który pozostał, to wody podziemne (docieramy do nich, wiercąc
studnie) oraz woda w jeziorach czy rzekach, którą możemy pić, podlewać nią rośliny etc.
Sprawdźmy jednak, co by się stało, gdybyśmy chcieli napić się wody z morza lub oceanu – czyli tej
słonej wody. Przeprowadźmy eksperyment: przygotuj rozczyn soli w proporcjach odpowiadających
słonej wodzie w morzu (średnie zasolenie wody w oceanach wynosi 35 ‰, co oznacza 6 g soli =1
łyżeczka / 200 ml = 1 szklanka wody). Daj spróbować dzieciom morskiej wody. Poczekaj na ich
reakcje.
Na koniec zajęć wstaw z dziećmi kwiat do słonej wody. Wspólnie zaobserwujcie, jak zachowa się
kwiat po 24 godzinach. Dzięki krótkiemu eksperymentowi dzieci same zaobserwują, że kwiat
zwiędnie, mimo że przez całą noc będzie stał w wodzie.
WNIOSKI
Wytłumacz, że słona woda nie nadaje się do picia ani przez człowieka, ani przez rośliny
i_zwierzęta. Dlatego tak ważne jest, abyśmy naszą słodką wodę, będącą naszym największym
skarbem, oszczędzali i nie zanieczyszczali jej. Pamiętajmy o zakręcaniu kranów, wymianie
uszczelek, braniu szybkich pryszniców, tak by nie marnować wody. Zbierajmy również
deszczówkę. Nie pozwólmy, by została odprowadzona rurami do rzeki. Gdy rzeka doprowadzi
naszą deszczówkę do słonego morza, nie będziemy mogli jej wykorzystać do picia i nawodnienia.
Dla człowieka nadmiar soli jest niezdrowy. Tyle soli, ile człowiek zje, musi zostać wypłukane z jego
organizmu, czyli prostymi słowami – oddane wraz z moczem. Jeśli człowiek napiłby się słonej wody
(na przykład z morza), w krótkim czasie wraz z moczem musiałby się pozbyć tejże soli. Cała woda,
którą wypił, posłużyłaby wówczas do wypłukania soli z organizmu. Nic z wody nie zostałoby dla
serca, nerek i innych narządów. A bez tego człowiek zginie. Nasze narządy potrzebują czystej
wody do dobrego funkcjonowania. Z powyższego wynika jedno: jeśli ktoś stałby się rozbitkiem
i_dryfowałby po morzu na tratwie, to mimo tego, że na około miałby hektolitry wody morskiej,
w_ciągu kilku dni umarłby z pragnienia. Na morzu łatwiej upolować rybę i zaspokoić głód, niż
ugasić pragnienie.
ZAŁĄCZNIKI 1.2, 2.1 znajdziesz na stronie tuptuptup.org.pl/lap_deszczowke

PARTNERZY:

PARTNER MERYTORYCZNY:

PATRONAT HONOROWY:

3 TRYPTYK

O WODZIE

1
3
2

DZIĘKI TEJ AKTYWNOŚCI DZIECI:
- zrozumieją rolę deszczu w przyrodzie
- utrwalą wiedzę o obiegu wody w przyrodzie
- rozwiną dokładność i precyzję wykonania pracy

MATERIAŁY:
- niebieski karton A4 z bloku plastycznego lub
technicznego
- krepina w różnych kolorach: brązowy, biały, żółty,
zielony, czerwony, dowolne do tworzenia kwiatów
- klej
- opcjonalnie nożyczki
- rysunek beczki wydrukowany na brązowej kartce
(zał._3.1)

WYKONANIE
Karton A4 połóż w pozycji poziomej i zegnij wzdłuż krótszego boku w dwóch miejscach, tak by
z_lewej i prawej strony zagięciem odznaczone było po 1/4 części kartki. Środkowa część (1/2
kartki) pozostaje bez zagięć.
Używając brązowej krepiny, wymodelujcie z dziećmi w rękach brązowe kulki. Posłużą wam do
stworzenia gleby. Z białej krepiny przygotujcie dowolne kształty chmur. Białej krepiny użyjcie
również do stworzenia kropel deszczu, które powstaną dzięki rolowaniu w palcach drobnych jej
fragmentów. Pozostałych kolorów użyjcie do stworzenia słońca, trawy oraz kwiatów. Beczkę na
deszczówkę możecie wydrukować z zał. 3.1 lub uformowanie z brązowych lub czarnych kuleczek
krepiny.
Kiedy wszystkie elementy zrolowanej krepiny są gotowe, przystąpcie do etapu klejenia. W dolnej
części kartonu przyklejcie warstwę gleby z przygotowanych wcześniej brązowych kuleczek.
Pośrodku kartki umieśćcie chmury i białe ruloniki imitujące deszcz.
W lewej górnej części kartonu naklejcie słońce. Po prawej stronie przyklejcie beczkę na
deszczówkę. (W młodszych grupach można ją wydrukować na brązowym papierze i dać do
wycięcia, w starszych grupach poprosić o przygotowanie własnoręczne.) Gdy beczka będzie
przyklejona po prawej stronie kartki, przyklejcie słońce oraz wyrastającą z gleby roślinność. Beczka
może mieć przyklejoną drobną stróżkę wody wyciekającą z kurka (kuleczki lub ruloniki
z_niebieskiej krepiny przyklejone tuż pod kwiatkami, w górnej warstwie ziemi).
ZAŁĄCZNIK 3.2 znajdziesz na stronie tuptuptup.org.pl/lap_deszczowke
PARTNERZY:
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PATRONAT HONOROWY:

4

JAK ROZMAWIAĆ
Z_DZIECKIEM O DESZCZÓWCE
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DZIĘKI TEJ AKTYWNOŚCI DZIECI:
- zrozumieją, dlaczego ważne jest zbieranie deszczówki
- zrozumieją, dlaczego oszczędzanie wody jest ważne
- uświadomią sobie szerokie znaczenie wody
w_przyrodzie

MATERIAŁY:
- tekst „Dlaczego zbieramy deszczówkę” (zał. 4.1)
- zdjęcia obrazujące tekst „Dlaczego zbieramy
deszczówkę” (zał. 4.2)

WYKONANIE
Przeprowadź z dziećmi pogadankę zgodnie ze wzorem przygotowanym w załączniku 4.1. Tekst
zwraca uwagę na najważniejsze elementy, o których powinno pamiętać dziecko. Poszczególne
slajdy zobrazują dzieciom wypowiadane przez Ciebie słowa.

ZAŁĄCZNIKI 4.1 4.2 znajdziesz na stronie tuptuptup.org.pl/lap_deszczowke

PARTNERZY:

PARTNER MERYTORYCZNY:

PATRONAT HONOROWY:
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MIASTO PRZYJAZNE WODZIE

4

DZIĘKI TEJ AKTYWNOŚCI DZIECI:
- dowiedzą się, jakie są kluczowe wymogi do spełnienia,
by w mieście utrzymywała się wysoka retencja wody
- będą potrafiły wymienić elementy architektury
i_krajobrazu, które można wprowadzić u nich w mieście,
by stało się bardziej „przyjazne wodzie”
- zwiększą własną samodzielność i aktywność
poznawczą
- wykształcą w sobie postawę badacza
- nauczą się umiejętności rozwiązywania problemów
i_stawiania czoła trudnym wyzwaniom

MATERIAŁY:
- plansze ze szkicem betonowego miasta
(zał. 5.1)
- ilustracje rozwiązań architektonicznych
służących zwiększeniu retencji wody
w_mieście (zał. 5.2)
- bajka „Kocham moje miasto, oszczędzam
wodę”

WYKONANIE
Posłuchajcie bajki „Kocham moje miasto, oszczędzam wodę” i spróbujcie zapamiętać, jaką
wiadomość starały się przekazać drzewa Panu nauczycielowi? Co odkryli ekodetektywi w trakcie
wędrówek po Polsce? (Dzieci słuchają bajki i odpowiadają na pytania zawarte w części „Pytania do
uważnego słuchacza”. Mając większą wiedzę na temat retencji wody w przyrodzie, przechodzą do
głównej części zadania.)
Przyjrzyjcie się planszy przedstawiającej miasto, którą widzicie przed sobą. Czy możecie nazwać
elementy miasta zobrazowane na ilustracji? (Dzieci wymieniają blok, domek jednorodzinny,
trawiastą górkę, ulicę, trawę, plac zabaw oraz rury kanalizacyjne i odpływowe).
Powiedzcie proszę, w których miejscach woda ma szansę pozostać? W których miejscach deszcz
może wsiąknąć w glebę? Podpowiem, że na ilustracji widać tam najwięcej niebieskich kropek.
(Odpowiedź: na górce, na trawniku, obok drzewa) W których miejscach woda deszczowa
odprowadzana jest z terenu miasta bezpośrednio do rur, a rurami trafia do rzeki i dalej do morza?
(z ulicy, chodnika, domu, bloku, placu zabaw). Czy na terenie takiego miasta jest więcej miejsc,
gdzie woda zostaje w glebie czy takich, gdzie woda odprowadzana jest rurami do rzeki?
A teraz wylosujcie elementy, które przygotowałam/łem dla was. Każdy z elementów ułatwi
zatrzymanie wody w glebie. Powiedzcie, w jaki sposób przedmiot lub miejsce, które wylosujecie,
ułatwia retencję wody (czyli zgromadzenie jej).

PARTNERZY:

PARTNER MERYTORYCZNY:

PATRONAT HONOROWY:

WNIOSKI
Każdy chciałby żyć w zielonym mieście, pełnym parków, ogrodów i łąk kwietnych. W mieście,
w_którym dzięki drzewom i ogrodom wertykalnym (czyli pionowym, np. bluszcz na elewacji)
temperatury są znacznie niższe niż w nieprzyjaznych, betonowych miastach. Miasta przyjazne
człowiekowi i przyrodzie potrzebują wielu przestrzeni, w których woda może akumulować się na
później. Zamiast trawników potrzebujemy łąk kwietnych, które znacznie wolniej wysychają, nie
pozwalając na szybkie parowanie. Zamiast placów zabaw wyłożonych kostką brukową
potrzebujemy placów z zielonymi szpalerami drzew i krzewów. Deszczówkę musimy zbierać
w_pojemnikach naziemnych lub podziemnych i wykorzystywać ją w bezdeszczowe dni. Dachy
planować w taki sposób, by udźwignęły ciężar ogrodów dachowych. Wszędzie planować niewielkie
zagłębienia i sadzawki, utrzymujące wodę na później i dające życie wielu gatunkom roślin
i_zwierząt.
ZAŁĄCZNIKI 5.1 i 5.2 znajdziesz na stronie tuptuptup.org.pl/lap_deszczowke

PARTNERZY:

PARTNER MERYTORYCZNY:

PATRONAT HONOROWY:
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EKSPERYMENT - OBIEG WODY

4

DZIĘKI TEJ AKTYWNOŚCI DZIECI:
- zauważą, że woda w naturalny sposób zmienia stan
skupienia
- zrozumieją, jak powstaje deszcz i chmury
- zauważą, że ilość wody w przyrodzie nie zmienia się,
może jednak zmieniać stan skupienia (ciecz, ciało stałe,
gaz)
- zrozumieją, że deszcz nie powstanie, gdy nie będzie
parowania wody z obszaru położonego poniżej lub
obszaru przyległego

MATERIAŁY:
- kubek wody ciepłej
- torebka przezroczysta na suwak
- markery

WYKONANIE
Torebka, którą widzicie, symbolizować będzie fragment przyrody. Załóżmy, że jest to nasz
przedszkolny ogródek. Namalujmy na dole torebki glebę i rosnącą na niej łąkę kwietną oraz
drzewo. Pośrodku dodajmy małą sadzawkę. Powyżej narysujmy słońce i chmury kłębiaste.
Teraz wlejmy odpowiednią ilość wody do naszej torebki. Wody powinno być tyle, aby wypełniła
dolny obszar torebki, aż do narysowanej powierzchni gruntu. Dzięki temu narysowane jezioro
będzie wyglądało, jakby było wypełnione wodą. Narysowane kwiatki będą za to rosły powyżej
poziomu wody gruntowej. Jeśli niechcący nalejemy zbyt dużo wody i będzie wyglądało, jakby
kwiatki rosły pod wodą lub w wodzie, należy pozbyć się zbędnej ilości. Wylejmy ją przed
rozpoczęciem eksperymentu. Gdy odpowiedni poziom wody będzie osiągnięty, zamknijmy
szczelnie torebkę i przymocujmy taśmą do szyby. W ciągu dnia będziemy rozmawiać o zmianach.
Powinniśmy zaobserwować drobne różnice w poziomie wody. Zobaczymy pod koniec dnia, co się
wydarzy, gdy słońce ogrzeje nam wodę w sadzawce i na łące kwietnej. W trakcie wolnych zabaw
podchodźcie do torebki i obserwujcie zmiany, o których pod koniec dnia porozmawiamy.
WNIOSKI
I OBSERWACJA: Pojawienie się pary wodnej w torebce
WYJAŚNIENIE: Woda podgrzana przez słońce zaczyna parować. Woda zmienia swój stan
skupienia z ciekłego na gazowy. Jak to się dzieje? Można powiedzieć, że ciepłe cząsteczki są
coraz bardziej ruchliwe i odrywają się od siebie. Są w pewnym momecnie tak lekkie, że mogą się
unieść i polecieć wysoko do nieba.

PARTNERZY:

PARTNER MERYTORYCZNY:

PATRONAT HONOROWY:

II OBSERWACJA: Skraplanie się pary wodnej
WYJAŚNIENIE: Para wodna, poruszając się w powietrzu, dość szybko się ochładza. Ma
w_dodatku tę właściwość, że gdy osiągnie punkt rosy (czyli na tyle niską temperaturę, że może się
skroplić), dość szybko osadza się na dowolnej dostępnej powierzchni w postaci kropelek.
W_naszym przypadku para wodna dotknęła powierzchni torebki i zaczęła się na niej skraplać.
Takie zjawisko bardzo często obserwujemy na co dzień w przyrodzie. Gdy rankiem wyjdziemy do
ogrodu lub parku, na stopach poczujemy rosę. Dlaczego? Nocą para wodna z powietrza dotyka
chłodnych liści i osadza się na nich. Rankiem, gołą stopą, dość dobrze czujemy to osadzanie się
pary wodnej na liściach.
Chcecie poznać drugi przykład, który dobrze znamy, a który obrazuje osadzanie się pary wodnej?
Gdy jest duszny i parny dzień, dość szybko nasze ciało robi się wilgotne. Nie tylko dlatego, że
„paruje z nas woda”, ale głównie dlatego, że na naszym ciele osadzają się kropelki wody
z_wilgotnego powietrza.
To może jeszcze trzeci przykład. Kiedy chcemy oczyścić okulary i chuchniemy w ich kierunku,
niewielka część pary wodnej, którą wydychamy, osadza się na zimnych szkłach okularów, skrapla
i_ułatwia ich przemycie.
III OBSERWACJA: Kropelki spływają po powierzchni torebki
WYJAŚNIENIE: Na torebce widać, jak kropelki wody spływają w dół, wyglądając niczym deszcz.
Wiecie, że to, co się dzieje w torebce, bardzo przypomina tworzenie się prawdziwych chmur
i_deszczu? Gdy woda, która wyparuje z gleby, trawy czy lasu, nie napotka nic na swojej drodze,
poleci wysoko do góry. Para wodna zwiększa wilgotność powietrza. W pewnym momencie, wraz ze
wzrostem wysokości, para wodna ochładza się. Tak samo jak w przypadku rosy czy okularów,
o_którym mówiliśmy przed chwilą, para wodna jest gotowa na to, by się skroplić. Wysoko,
w_niebie, tworzy się drobna kropelka. Gdy taka kropelka natknie się na swojej drodze na unoszące
się w powietrzu drobne pyły, osadzi się na jednym z nich. Tak robią też pozostałe kropelki. Jest ich
coraz więcej i_są coraz większe. Wreszcie z wielu kropel formuje się chmura. W pewnym
momencie, gdy woda w chmurze osiągnie wystarczający ciężar, opada w dół. Mówimy, że to
deszcz leci z nieba. Niektórzy nie wiedzą, skąd się wziął, a my już wiemy, że to te_same kropelki
wody, które chwilę wcześniej były w naszym ogrodzie lub sadzawce, tylko na_chwilę stamtąd
wyparowały.
Podobne zjawisko zaobserwowaliśmy w naszej torebce. Słońce ogrzało wodę w torebce.
Cząsteczki oderwały się, zmieniając się w parę wodną. Para wodna krążyła w torebce, aż wreszcie
dotknęła górnej powierzchni torby. Ponownie zmieniła się w wodę. Kiedy kilka kropli spotka się
ze_sobą, są na tyle ciężkie, że spływają w dół po ścianie torebki. Ponownie trafiają na naszą łąkę
kwietną i do sadzawki, z której po pewnym czasie znów wyparują. I tak w koło i w koło.
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PIOSENKA
KAŻDA KROPLA WAŻNA JEST

4

DZIĘKI TEJ AKTYWNOŚCI DZIECI:
- zapamiętają, że każda kropla deszczu jest bardzo
ważna
- zrozumieją, że deszcz jest tak samo ważny dla
roślin, jak i dla zwierząt

MATERIAŁY:
- tekst piosenki (zał 7.1)
- piosenka (zał. 7.2)

WYKONANIE
Wspólnie z dziećmi naucz się tekstu piosenki. Śpiewajcie i rozmawiajcie o tekście.
Szu szu
Świeci słońce, żadnej chmury
Szu szu
Suche liście, wręcz jak wióry
Szu szu
Wody coraz mniej w ogrodzie!
Kto roślinom dziś pomoże?

Plask Plask
Łosie bagna przemierzają
Plask Plask
Żaby w stawach dziś kumkają
Plask Plask
Na mokradłach spadł dziś deszcz
Tam gdzie deszcz, tam życie jest!

(Ref.)
Łapiemy deszczówkę, gdy pada deszcz / pada deszcz!
Zwracamy przyrodzie, gdy sucho jest / sucho jest
Każda kropla ważna jest,
Tam gdzie jest, tam spadnie deszcz!

Ref.
Łapiemy deszczówkę....

Kap kap
Pada deszczyk na polanie
Kap kap
Żubr ma wodę na śniadanie
Kap kap
Drzewa w lesie się napiły
Świerk i sosny będą żyły!

Na boisku Staszek woła
Hej! Hej!
Idzie burza, deszczu pora
Hej! Hej!
Łapmy wodę do baniaka*,
By dla roślin zrobić zapas.
Ref.
Łapiemy deszczówkę....

Ref.
Łapiemy deszczówkę....

Powinniśmy uczyć dzieci, by przed burzą w porę wróciły do domu czy przedszkola. Jednocześnie, widząc nadchodzący deszcz, dorośli
powinni pamiętać o sprawdzeniu, czy zbieracz do wody deszczowej (znajdujący się w większości pojemników na deszczówkę) jest
ustawiony poprawnie. Czy zbieracz ustawiony jest na tryb letni - pozwalając wodzie deszczowej zgromadzić się w pojemniku, a nie
zezwolić na spływ do kanalizacji? Czy do filtra w zbieraczu nie wpadła zbyt duża ilość liści, zatykając przepływ do zbiornika? Dzięki
częstej weryfikacji baniak na deszczówkę poprawnie zbierze wodę w trakcie burzy i umożliwi jej wykorzystanie w okresie suchym.
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O PUBLIKACJI
4
Scenariusze zajęć "Kocham moje miasto - łapię deszczówkę" powstały w 2021 roku z myślą
o_nauczycielach przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Celem Fundacji Veolia oraz Fundacji
CultureLab (TupTupTup.org.pl) było poszerzenie świadomości oraz zwiększenie wiedzy dzieci
i_nauczycieli na temat konieczności oszczędzania wody. W scenariuszach szczególną wagę
przywiązano do... łapania deszczówki.
Publikacja otrzymała Honorowy Patronat Prezydenta Miasta st. Warszawy oraz wsparcie
merytoryczne Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń (WCIES).
Więcej na temat projektu można
https://www.culturelab.pl/deszczowka/

przeczytać

na

stronie

Fundacji

CultureLab

Wszystkie załączniki do zadań można znaleźć na stronie tuptuptup.org.pl/lap_deszczowke
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