
 
 

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO „MAMO, TATO, WOLĘ 
WODĘ!” 

Termin przeprowadzenia zajęć 25.11- 29.11.2013 r. 

Zdrowie i sprawność fizyczna są podstawowymi warunkami prawidłowego rozwoju dziecka 
we wszystkich sferach. Realizacja programu „Mamo, tato, wolę wodę” była doskonałą okazją do 
kształtowania pożądanych postaw: prawidłowych nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej i 
postaw proekologicznych. Cele te zostały zrealizowane we wszystkich grupach tj. „Maleństwa” i 
„Kłapouszki” - dzieci trzyletnie, „Tygryski” i „Sowy”- dzieci czteroletnie, „Króliki” – dzieci pięcioletnie i 
„Kubusie”- dzieci sześcioletnie. 

Treści programu zawarły się w następujących zajęciach dydaktycznych: 

„Wolę wodę, bo daje życie”,„ Wolę wodę, bo daje siłę i zdrowie” i „Wolę wodę, bo jest bezcenna”, 
zrealizowanych przez wszystkie grupy dzieci. 

„Zdrojek i Cyferki” i „Zdrojek i Literki” zrealizowanych  przez „Króliki” i „Kubusie”. 

Nauczycielki korzystały z wielu pomocy dydaktycznych: postać Zdrojka, plakat z górskim 
krajobrazem, fontanna z wodą, odtwarzacz CD, płyta CD z odgłosami wody, niebieskie wstążki,  szarfy 
w czterech kolorach, obręcze, woreczki, litery tworzące wyraz „woda”, słoiki, lejki, piasek, wata, 
obrazki przedstawiające występowanie wody, instrumenty muzyczne, kredki, piłeczki, kosz, kubeczki, 
woda niegazowana w butelkach, słomki, obrazek „Modelowy talerz żywieniowy dla dzieci”, obrazki 
żywności wyciętej z gazet, list od Zdrojka, niebieskie klocki, wąż ogrodowy, obrazki chmur deszczu i 
śniegu, chusta Klanzy, woda deszczowa, ilustracje z prawidłowymi i nieprawidłowymi zachowaniami 
dotyczącymi oszczędzania wody, kartki z obrazkami do czego potrzebna jest woda, puzzle z 
cyferkami, kartoniki z cyferkami, kartoniki z literkami. 

Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone w oparciu o scenariusze i karty pracy 
dostarczone przez Organizatora konkursu. Zgodnie z nimi zostały wykonane zadania i ćwiczenia 
przeprowadzone zabawy badawcze, plastyczne ,ruchowe i muzyczno- rytmiczne. Wszystkie dzieci 
nauczyły się śpiewać piosenkę konkursową „Tak –ja uwielbiam wody smak!”  

Aby dodatkowo zaangażować dzieci do realizacji celów programu nauczycielki zastosowały 
różne atrakcje.  

Najmłodsze dzieci oglądając ilustracje prezentowane przez nauczycielkę uświadomiły sobie 
jak ważna jest woda nie tylko dla ludzi ale także roślin i zwierząt. Maleństwa plakat i złożyły Zdrojkowi 
przyrzeczenie szanowania wody. Dzieci mogły również degustować produkty , które są właściwe w 
diecie dzieci przedszkolnych. 
 

Sala „Sów” zamieniła się w wodną krainę. Z tryskającego źródełka wynurzył się Zdrojek ( 
nauczycielka przebrana za Zdrojka), który na powitanie dyskretnie polewał dzieci wodą. Wiele radości 
dostarczył dzieciom wspólny taniec imitujący płynącą wodę z wykorzystaniem niebieskich wstążek. 

Tygryski w górskiej scenerii, poprzez praktyczne działania poszerzyły swoją wiedzę na temat 
roli wody, właściwego odżywania oraz aktywności fizycznej dla zdrowia i dobrego samopoczucia . Na 
zakończenie realizacji programu złożyły uroczyste ślubowanie na Przyjaciela Wody , który mądrze 
korzysta z wody, odkręca ją tylko wtedy gdy jej potrzebuje, nie zapomina jej zakręcić, pilnuje by inni 
nie marnowali tego bogactwa, szuka oszczędności wody w swoim domu i zachęca do tego innych. 

Króliki dowiedziały się ile posiłków dziennie powinny jeść, aby być silnym i zdrowym oraz co 
jeść aby to osiągnąć. Nauczycielka zaproponowała dzieciom jako dodatkowe zajęcie zabawę 



 
 

„Kalambury”, „Tor przeszkód”. Dzieci miały dużo radości z tej zabawy i dużo pomysłów na różne 
dyscypliny sportowe. Dzieci namalowały też  farbami używając jedynie dłoni piękne kosze, w których 
znalazły się ich ulubione owoce. Zdrojek zaprosił dzieci do zabaw ruchowych przy okazji których 
mogły one utrwalać cyferki i literki. Zabawy bardzo się Króliczkom podobały zwłaszcza „Cyferkowy 
taniec” i „Cyferkowa sałatka”. Na pożegnanie Zdrojka dzieci z niebieskiego materiału tworzyły 
źródełka i strumyki z czystą wodą. 

Najstarsze z naszej puchatkowej gromadki – Kubusie stworzyły kącik badacza, gdzie mogły 
dokonywać swoich pierwszych odkryć, obserwować wodę i jej właściwości w rożnych stanach 
skupienia, oczyszczać, filtrować ją, sprawdzać co pływa co tonie, stworzyć „butelkową tęczę”. 

Poprzez wspólną zabawę oraz podejmowanie różnorodnych aktywności, dzieci zdobyły wiele 
cennych informacji na temat wody i jej znaczenia dla człowieka i przyrody. 

W każdej z naszych sal przedszkolnych znajduję się kącik z wodą pitną Pomiędzy ćwiczeniami 
nauczycielki przypominały o konieczności picia wody, która jest niezbędna do prawidłowego 
funkcjonowania i rozwoju. 

SŁOWA PIOSENKI KONKURSOWEJ 

Słowa: Barbara Winnicka 

Muzyka: Sławomir Winnicki 

„TAK - JA UWIELBIAM WODY SMAK” 

PARLANDO:   
CO TO JEST WODA?  
JAKI MA SMAK? 
 JEŚLI JĄ LUBISZ TO POWIEDZ : TAK! 
 TAK, TAK, TAK, TAK, TAK, TAK 
 JA UWIELBIAM WODY SMAK 
 

1. KIEDY SŁONKO MOCNO GRZEJE 
PIJĄC WODĘ JA SIĘ ŚMIEJĘ 
JEST GORĄCO - KTOŚ JE LODA 
A JA WOŁAM – ZDROWSZA WODA! 
 
 TAK, TAK, TAK JA UWIELBIAM WODY 
SMAK 
 TAK, TAK, TAK JA UWIELBIAM WODY 
SMAK 
 

2. W DOMU , PARKU,  NA SPACERZE 
KAŻDY Z SOBA WODĘ BIERZE 
JA TEŻ POWIEM WAM W SEKRECIE 
WODA JEST NAJLEPSZA W ŚWIECIE. 
 
 TAK, TAK, TAK JA UWIELBIAM WODY 
SMAK 

 TAK, TAK, TAK JA UWIELBIAM WODY 
SMAK 
 
PARLANDO:  
GDY POLUBISZ WODY SMAK, TO 
ZAKLASZCZESZ Z NAMI TAK 
 XXXX  ( KLASKANIE) 
GDY POLUBISZ WODY SMAK, TO 
POSKACZESZ Z NAMI TAK 
 XXXX ( PODSKOKI) 
 GDY POLUBISZ WODY SMAK, TO 
ZAŚPIEWASZ Z NAMI TAK 
TAK, TAK, TAK, TAK, TAK, TAK 
 JA UWIELBIAM WODY SMAK! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


