
Sprawozdanie z prowadzonych działań w ramach akcji: "Mamo, tato wolę wodę", 
w Niepublicznym Przedszkolu im. św. Joanny Beretty Molla w Straszynie.

Do akcji zaangażowano dwie grupy przedszkolne Motylki i Sówki.

12.04.2016

W grupie Sówek dzieci zapoznały się z wyglądem Zdrojka. Oglądały filmik edukacyjny dotyczący
wody na podstawie którego stworzyły plakat  dotyczący miejsc, w których występuje woda.

W zajęciach brało udział 14 dzieci. 

15.04.2016

W grupie Sówek wyjaśniono pojęcia: stały, ciekły. Wykonano eksperymenty przy użyciu wody
w stanie ciekłym i stałym.
W zajęciach brało udział 14 dzieci.

20.04.2016

W grupie  Motylków  dzieci  zapoznały  się  z  postacią  Zdrojka.  Dowiedziały  się  gdzie  można
odnaleźć wodę. Kto i co potrzebuje wody? Wykonały plakat i ułożyły bajkę o wodzie.

Treść bajki:
Pewnego dnia wodny bohater Zdrojek poszedł na łąkę i nagle zaczął padać deszcz. Widział jak
rosną kwiaty. Ciekaw był jak wygląda ziemia z kosmosu. Wieczorem przyszli do niego goście.
Przywitał  się  z  nimi.  Zagotował  wodę  na  herbatę.  Z  czajnika  unosiła  się  para  wodna.
Poczęstował gości babeczkami, ciastem oraz herbatą.
Autorzy: grupa Motylków. 

W zajęciach uczestniczyło 13 dzieci.



21.04.2016

W grupie Motylków z okazji Dnia Książki dzieci stworzyły szatę graficzną do własnych książek
o przygodach Zdrojka, przy pomocy techniki stemplowania.

W zajęciach brało udział 10 osób.

22.04.2016

W grupie Motylków dzieci dowiedziały się jakie są zagrożenia ze strony czlowieka dla ziemi.
Wyjaśniono pojęcie kwaśnych deszczów i pokazano ich skutki. Dzieci stworzyły plakat dotyczący
kwaśnych deszczy. Sadziły kwiaty i podlewały je wodą. Uczesniczyły w zabawach sportowych
z użyciem wody w ogródku przedszkolnym.

W zajęciach uczestniczyło 10 dzieci.

22.04.2016

W  grupie  Sówek  wyjaśniono  pojęcie  kwaśne  deszcze.  Stworzono  plakat  dotyczący
zanieczyszczeń wody. Stworzono listę rzeczy, które pomogą nam w dbaniu o czystą wodę.
W zajeciach brało udział 13 dzieci.



26.04.2016

W grupie Sówek podjęto temat  "Źródła wody". Prezentacja multimedialna.
W zajęciach brało udział 9 dzieci.

28.04.2016

W  grupie  Motylków  dzieci  oglądały  bajkę  edukacyjną  pt.
"Wędrówka  kropelki"  -  dotyczyła  ona  oczyszczania  wody.
Wykonano plakat pt. "Nie zanieczyszczaj wody ".
Wykonano  też  eksperymenty  z  wodą,  inspirując  się
scenariuszem nr 6.

W zajęciach brało udział 12 dzieci.

29.04.2016

W grupie Sówek zrealizowano scenariusz nr 8.
Wykonano prace plastyczne dotyczące pojęcia "zdrowa woda".
W zajeciach brało udział 10 dzieci.

09.05.2016

Grupa Motylków wystawiła przedstawienie "O wodzie" wg scenariusza J. Zapały.
Następnie  wyjaśniono  pojecie  zdrowa  woda  i  dzieci  wykonały  prace  plastyczne  na  temat
"Wpływu wody na organizm człowieka".

Grupa Sówek  uczestniczyła w zajęciach w charakterze widzów.
W zajeciach wzięło udział 20 dzieci z grupy Motylków i 14 dzieci z grupy Sówek.



12.05.2016

Realizacja scenariusza pt. "Mój dzień". Wspólne zastanawianie się jak czesto trzeba pić wodę?
Wykonanie historyjki obrazkowej na temat mojego dnia i picia wody.

W zajeciach wzięło udział 18 dzieci z grupy Motylków.

16-20.05.2016

Wystawa pt. Zdrowa woda. Wystawę udostępniono przez 5 dni do oglądania w holu głównym
dla wszystkich dzieci oraz rodziców i opiekunów odbierających dzieci z przedszkola i żłobka.

25.05.2016

Wycieczka  do  elektrowni  wodnej  w  Straszynie.  Zapoznanie  dzieci  z  działaniem  elektrowni
wodnej, gdzie miały okazje przekonać się, że woda nie tylko służy do picia, ale można przy jej
użyciu wytwarzać prąd. Zwiedzanie z przewodnikiem, oglądanie różnych urządzeń takich jak
turbina. Degustacja wody w sali konferencyjnej.

W zajęciach brało udział 13 dzieci z grupy Sówek i 19 z grupy Motylków.


