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listopad  

TYDZIEŃ 3.: kroplE, kropElkI, woDnE fIgIElkI  
 

projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr Ewelina Ścibak, Edukator froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: kropElkowE poDróżE

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci, aby usiadły jak najciszej. Dzieci siadają na dywanie w kole, nauczy-
ciel przekazuje pojemniki z wodą (dla lepszej widoczności, można zabarwić wodę) o różnych 
kształtach. Dzieci w całkowitej ciszy obserwują pojemniki z wodą. Na koniec nauczyciel pyta dzie-
ci: Co zauważyłyście? Nakierowuje dzieci, aby ostatecznym wnioskiem z obserwacji było to, że 
woda przybiera kształt pojemnika, w jakim się znajduje (czyli woda nie ma kształtu).

2. Nauczyciel czyta dzieciom opowiadanie pt. „Przygoda srebrnej kropelki” (zmodyfikowane opo- 
wiadanie H. Bechlerowej pt. „Jedna srebrna kropla”, oprac. E. Ścibak).

Nad małym strumieniem rosła piękna wierzba, tuż obok niej na płatku kwiatka mieszkała mała 
kropelka. Kropelka rozglądała się dookoła i marzyła o tym, by poznać świat. Wierzba usłyszała 
kropelkę i zapewniła ją , że już wkrótce jej marzenie się spełni. 
Pewnego dnia kropelka poczuła na swoich policzkach ciepłe promienie słońca. Odwróciła swoją 
twarz ku słońcu i nagle zorientowała się, że zrobiła się bardzo lekka i leci w górę. Kropelka zna-
lazła się wśród wielu innych kropel w białej chmurce, która sunęła po niebie. Nagle powiał silny 
wiatr i ogromna czarna chmura zakryła biały obłoczek. Kropelka troszkę się przestraszyła, ale 
zaraz odkryła, że zaczyna spadać. Leciała coraz szybciej aż w końcu wpadła do strumyka, który 
porwała ją swym nurtem.
Kropelka w zachwycie płynęła przed siebie, gdy nagle strumień wpadł do rzeki. Tutaj dopiero 
kropelka z podziwem patrzyła jak szeroka i piękna jest ta woda. 
– Dokąd ja płynę? – zapytała kropelka.
– Do morza – odpowiedział jej bocian stojący na brzegu rzeki.
W rzece kropelka płynęła jeszcze kilka dni i nagle usłyszała krzyk mew i zobaczyła ogromne 
statki. 
– To na pewno jest morze – pomyślała z zachwytem. 
W morzu pluskała się już długo, kiedy znowu zamarzyła o podróżach. I przyszedł upalny dzień, 
słoneczko ogrzało policzki kropelki i w tej samej chwili zmieniła się w lekką mgiełkę i poszybo-
wała w górę ku chmurom. 
W białym obłoku kropelka sunęła nad lasami, polami i miastami. Oglądała świat w zachwycie. 
W końcu i ta podróż znudziła kropelkę, która zamarzyła, by znów spaść z deszczem na ziemię, 
zatęskniła za strumieniem i stara wierzbą. 
W pewnej chwili kropelka poczuła zimny powiew, im dalej płynęła chmurka, tym rozbiło się 
chłodniej. Nagle kropla poczuła, że spada w dół, ale tym razem było zupełnie inaczej. Nie lecia-
ła jak kropla tylko wirowała lekko i cicho jak motylek. Rozejrzała się wkoło i zobaczyła, że wokół 
niej wiruje wiele białych płatków. 
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– Co to może być? – zastanawiała się.
Kiedy już opadła na ziemię, zobaczyła, że leży u stóp starej wierzby. Przywitała się z drzewem, 
które wyglądało teraz inaczej. Nie miało liści i całe było okryte białą, miękką pierzynką. 
– Witaj moja mała – odezwała się sennym głosem wierzba. – Teraz jesteś płatkiem śniegu, 
choć nadal tą samą kropelką. 
– Jak to? – zdziwiła się kropelka – przecież teraz wyglądam zupełnie inaczej.
– Poczekaj do wiosny. Sama się przekonasz – odpowiedziała jej wierzba i natychmiast zasnęła. 

3. Nauczyciel omawia z dziećmi bajkę, ilustrując ją darami lub obrazkami do opowiadania.

4. Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy ruchowej. Dzieci – kropelki zwinięte na dywanie na 
dźwięk muzyki unoszą się powoli ku górze, wirują w rytmie muzyki. Nauczyciel wycisza odtwa-
rzacz i zaczyna dzwonić dzwonkiem – na ten sygnał kropelki opadają na ziemię. 

5. Nauczyciel prezentuje dzieciom obieg wody w przyrodzie za pomocą darów oraz ilustracji lub 
tablicy demonstracyjnej.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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WTOREK: kropElka Do kropElkI

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zaczyna układać przed sobą krople (z darów lub wycięte z papieru), recytując wiersz 
E. Ścibak pt. „Do kropelki kropelka”.

Do kropli kropelka, 
przyszła dziś ulewa wielka. 
Spadło chyba z kropel sto, 
kto policzy je, no kto? 
Jeden, dwa i trzy, 
lecą krople jak się patrzy. 
Cztery, pięć i sześć, 
czarna chmura mówi cześć. 
Siedem, osiem, widzę z okna 
cała ziemia jest już mokra. 
Dziewięć, dziesięć, no i cześć 
więcej już nie mogę znieść.

2. Nauczyciel zaprasza dzieci do przeliczenia kropelek, które ułożył na podłodze (liczba kropel  
w zależności od możliwości dzieci). Dzieci przeliczają krople razem, a następnie każde indywidu-
alnie. Nauczyciel zmienia sposób liczenia z liczebników głównych na porządkowe.

3. Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy w kropelki. W zależności od ilości usłyszanych uderzeń  
w bębenek dzieci podskakują na dwóch nogach, następnie tylko na lewej i prawej nodze. 

4. Nauczyciel rozdaje dzieciom podkładki (dywaniki lub małe obręcze) oraz białe i niebieskie 
kropelki. Nauczyciel gra na bębenku lub trójkącie, dzieci wyklaskują usłyszaną ilość dźwięków, a 
następnie układają na podkładkach kropelki (niebieskie – bębenek, białe – trójkąt).

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: malowana woDa

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel urządza w sali galerię sztuki. Ustawia na sztalugach i wiesza na tablicach reproduk-
cje dzieł sztuki przedstawiających wodę. Pyta dzieci: Co to jest galeria sztuki?, Co tam robimy?. 
Następnie zaprasza dzieci do zwiedzania galerii. 

2. Po zakończeniu zwiedzania galerii dzieci siadają na dywanie i rozpoczyna się rozmowa na te-
mat oglądanych obrazów. Dzieci wypowiadają się swobodnie, który obraz podoba im się najbar-
dziej i dlaczego, co przedstawiają obrazy itp.

3. W grupach na dywanie dzieci tworzą z darów obrazy inspirowane oglądanymi reprodukcjami. 

4. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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CZWARTEK: plusk, chlusT, kap, chlap – woDna muZYka

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel ustawia na podłodze miskę z wodą oraz kilka różnych naczyń. Następnie zachęca 
dzieci do wsłuchania się w odgłos przelewanej, kapiącej i płynącej wody. Dzieci próbują nazwać 
usłyszane odgłosy.

2. Nauczyciel odtwarza na odtwarzaczu CD odgłosy wody (muzyka relaksacyjna). Dzieci słuchają 
w skupieniu i ciszy. Następnie nauczyciel rozdaje dzieciom gazety, folię aluminiową, reklamówki, 
z których próbują wytworzyć odgłosy podobne do usłyszanych wcześniej.

3. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIĄTEK: woDa – co już o nIEj wIEmY?

przebieg dnia:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do recytacji wiersza I. Salach pt. „Szuru, szuru, szuru”.

Szuru, szuru, szuru
rączki myję,
chlap, chlapu, chlapu
buzię, szyję.
Plusk, plusku, plusku
brzuszek, nóżka
– tyle dźwięków słyszą uszka!

2. Nauczyciel pokazuje dzieciom zdjęcia przedstawiające wodę (różne rodzaje). Pyta dzieci: Co 
wiecie już o wodzie? Czego chciałybyście się jeszcze dowiedzieć? Następnie nauczyciel informuje 
dzieci o spotkaniu z ekspertem i zachęca dzieci do wymyślania pytań dotyczących wody.

3. Wycieczka do MPWiK lub spotkanie z ekspertem w przedszkolu.


