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Witam Was serdecznie! 

 

 

Temat: Podsumowanie wiadomości na temat znaczenia wody. 

 

 

1. Jeżeli sam nie potrafisz to poproś rodzica o przeczytanie tekstu Zofii Staneckiej 

„Zemsta wodników”. 

 

Zemsta wodników 

– Tak dłużej nie może być! – zawołał wodnik Ślizień i plasnął błoniastą dłonią                                

o powierzchnię wody. 

Szlamiak i Ryboglon spojrzeli ponuro na drugi brzeg, gdzie wznosiła się betonowa fabryka 

przetworów rybnych Prezesa Karpia. 

– Tylko, co MY możemy z tym zrobić? – Zapytał płaczliwie Ryboglon. 

– Jak to, co? – Ślizień aż zapluł się z wrażenia. – Wszystko! Na rybią łuskę, wszystko! 

– Co masz na my… myśli? – Szlamiak jak zawsze lekko się jąkał, lecz w jego zielonych 

oczach rozbłysło mętne światło. 

– Czy pozwolimy na to, żeby Prezes Karp zatruwał naszą rzekę ściekami ze swojej fabryki? – 

Zapytał Ślizień. 

– Czy pozwolimy na to, żeby NASZA rzeka stała się JEGO rzeką, rzeką bez życia?! 

– Nie! – Zakrzyknęli Ryboglon i Szlamiak. 

– W takim razie – Ślizień wstał – proponuję powołanie niezależnej jednostki wodnej 

pod kryptonimem AKW. 

– AKW?! 

– Antyfabryczne Komando Wodników. 

– Ślizień, ty to masz łeb na karku! – Ryboglon aż westchnął. 

– Naszą bronią będą śluz, szlam i glony – ciągnął Ślizień. – Zaatakujemy znienacka, pod 

osłoną nocy. Tej nocy! 

Towarzysze Ślizienia patrzyli na niego z podziwem. Czekało ich jeszcze sporo przygotowań, 

więc cicho zsunęli się do wody i odpłynęli do swoich zadań. 

Tymczasem Prezes Karp siedział rozparty w ogromnym fotelu i kopcił cygaro. Rozmyślał 

o tym, że ma w życiu wszystko, co prawdziwy prezes mieć powinien: błyszczącą limuzynę, 

wystający brzuch i całą górę pieniędzy. Fabryka działała jak w zegarku, więc kto by się 

przejmował tym, że odpady spływają do pobliskiej rzeki. Co tam rzeki? Rzeczułki właściwie, 

niepozornej i błotnistej. Tak! Prezes Karp miał wszelkie powody do samozadowolenia. 

Z nadejściem zmroku Antyfabryczne Komando Wodników wystawiło nad wodę zielone 

głowy. 

– Za mną! – Zabulgotał Ślizień i skierował się w kierunku fabryki. 

Bezszelestnie przemierzał ciemną wodę, wciąż naprzód i naprzód… aż do celu. 

Wyszli na brzeg przy rurach ściekowych. Szlamiak podpełzł do rury, z której sączyła się 

cuchnąca ciecz. Usiadł i zaczął zeskrobywać z rąk i nóg gęsty szlam. Okleił nim wylot rury                  

i ustąpił miejsca Ryboglonowi, który na żyznym szlamie zasadził strzępiaste zielonobrunatne 

glony. Ślizień starł dłonią pokrywający jego ciało śluz, skropił nim świeżo zasadzone rośliny        

i smętnym głosem zaśpiewał: 

– Rośnij, glonie, szeroko, jak szlam leży głęboko! 

I glony zaczęły rosnąć. Pełzły po rurze w kierunku murów fabryki, jej okien, drzwi                       

i kominów. 



Szary beton porastał zielonobrunatnym kożuchem, a szlam wypełniał rurę od wewnątrz, 

zatykając odpływ. Wkrótce fabryka stanęła i nad rzeką zapadła cisza. 

Gdy Prezes Karp przyjechał rano do pracy swoją srebrzystą limuzyną, po fabryce nie było 

śladu. Zamiast niej na brzegu rzeki wznosił się pagórek o dziwnym kształcie. Prezes biegał 

wokół niego bez słowa. W końcu stanął nad rzeką. I nie wiadomo, czy dlatego, że wciąż 

działał nocny czar, ledwo woda dotknęła czubka spiczastych butów, Prezes zaczął się 

kurczyć, a jego różowa skóra pokryła się łuskami i śluzem. I zanim się ktoś obejrzał, Prezes 

Karp zamienił się w prawdziwego karpia. Karpika właściwie. Wskoczył do wody i umknął                  

z prądem. Byle dalej od fabryki przetworów rybnych. Na brzegu zostały po nim tylko buty, 

garnitur i cygaro. 

(Źródło: „Świerszczyk” 9/2011). 
 

2. Udziel pisemnej odpowiedzi na podstawie tekstu na wybrane przez siebie trzy pytania 

i zapisz w zeszycie. 

 

a) Kim są bohaterowie opowiadania?  

b) Dlaczego Szlamiak, Ślizień i Ryboglon byli poruszeni? Jaką jednostkę powołali 

przeciwko fabryce Karpia? 

c) Co było ich bronią?  

d) Jak Prezes Karp traktował rzekę i jej mieszkańców?  

e) Na czym polegał podstęp obrońców rzeki?  

f) Co Prezes Karp zastał na miejscu swojej fabryki?  

g) Jak skończył Prezes Karp?  

h) Dlaczego Prezes Karp popłynął jak najdalej od miejsca, w którym stała jego fabryka? 

 

 

3. Wykonaj eksperyment, zapisz wnioski i prześlij do sprawdzenia do 04.05.2020r. 

 

Już kolejny raz możesz zabawić się w badacza i przeprowadzić doświadczenie mające 

na celu sprawdzić, które z wymienionych przedmiotów będą pływać na powierzchni 

wody, a które tonąć ( kulka z plasteliny, spinacz, kartka papieru może być wykonana 

przez ciebie łódka, kawałek drewna, styropianu, gumka do ścierania, moneta, liść, 

plastikowa nakrętka od butelki, łyżeczka do herbaty, mały kamyk). 

Do miski wlej wodę, wrzucaj po jednym przedmiocie, obserwuj, co będzie się z nim 

działo. 

Wnioski zaznacz w tabelce, np. listek, jeżeli pływa to tam gdzie jest +, jeśli tonie to 

tam gdzie jest minus. 

 

 

Przedmioty pływające  + Przedmioty tonące  - 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominam, że 30.04.2020r. łączymy się ze sobą i recytujemy wiersz ,,Żaba” 

 

 

 



Temat: Układamy zadania tekstowe do działań 

 

 

1. Ułóż treść zadań do podanych działań, rozwiąż i prześlij do sprawdzenia 

 

a) 20 kg – 8 kg = 12 kg 

 

b) 12 zł + 3 zł + 4 zł = 19 zł 

 

 

 

 

Temat: Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu źródłem wielu korzyści. 

 

 

 

 
 

Kochani Rodzice jestem pewna, że bardzo dobrze dbacie o zdrowie swoich dzieci, ale myślę, 

że tych kilka uwag i propozycje zabaw na powietrzu pozwolą Waszym dzieciom jeszcze 

bardziej zwiększyć odporność, zwłaszcza teraz w tych ciężkich czasach pandemii i dlatego 

proszę przeczytajcie dziecku te informacje albo przekażcie wiedzę na ten temat własnymi 

słowami. 

1. Dlaczego przebywanie na świeżym powietrzu jest ważne? 

Powietrze to jeden z naturalnych czynników, mających bardzo pozytywny wpływ na 

rozwój dziecka. Korzystanie ze świeżego powietrza i słońca to podstawowy warunek 

higieny układu oddechowego i układu krążenia, które jednocześnie mają wpływ na 

rozwój układu nerwowego i ruchowego. 

2. Korzyści z zabaw na świeżym powietrzu 

Zabawy ruchowe mają pozytywny wpływ na ogólny rozwój dziecka. Dotlenianie, 

słońce, światło i ruch polepszają ogólne funkcjonowanie naszych pociech. Ponadto 

częste przebywanie na dworze, szczególnie w słoneczne dni, pobudza wytwarzanie 

witaminy D w organizmie, a to z kolei ma pozytywny wpływ na kości i zęby naszych 

pociech.  



Kolejnym ważnym aspektem aktywności fizycznej jest jej skuteczność w walce            

z otyłością, cukrzycą i wieloma innymi chorobami. Aktywne spędzanie czasu na 

świeżym powietrzu pozwala dotlenić i oczyścić organizm z toksyn, spalić nadmiar 

tkanki tłuszczowej. 

Oprócz korzyści zdrowotnych, zabawy na świeżym powietrzu oddziałują zbawiennie 

na rozwój psychofizyczny. Dzięki dużej liczbie bodźców i doznań nawet zwykły 

spacer może stać się pożyteczną atrakcją dla dziecka i okazją do poznawania świata. 

W efekcie dziecko zdobywa wiedzę, doświadczenia i umiejętności. Nie mogę nie 

wspomnieć o istotnym wpływie aktywności ruchowej na obniżenie poziomu stresu          

i rozładowanie energii.  

3. Dla każdego coś dobrego – ciekawe zabawy na świeżym powietrzu 

O tym, że zdrowa rodzina to szczęśliwa rodzina, z pewnością nie muszę Was 

przekonywać. O tym, że ruch to zdrowie, a szczególnie ruch na świeżym powietrzu 

również. Często jednak bywa tak, że inicjatywa spędzenia czasu na świeżym 

powietrzu musi wyjść od nas – dorosłych, zwłaszcza w obecnej sytuacji 

epidemiologicznej. Na szczęście posiadamy w zanadrzu gry z naszego dzieciństwa, 

które mimo upływu czasu, dziś są tak samo interesujące, jak przed laty. Co zatem 

możemy zaproponować? Oto kilka propozycji: 

- zabawa w chowanego, 

            - berek 

            - raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy 

- ciuciubabka 

- tor przeszkód,  

- zabawa w ciepło – zimno 

- zabawy z piłką, kręglami, szarfami 

- skakanki i gumy do skakania 

- gra w klasy 

- zabawy w piaskownicy 

- jazda na hulajnogach, rolkach. 

 

 

 

 

 
 

 

 
                https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w

