
W roku szkolnym 2013/2014  staraliśmy się 

uświadomić dzieciom jakie znaczenie  ma 

wody dla życia na Ziemi. Podjęliśmy wiele 

działań, oto jedno  z nich. 
 



  Dzieci i rodzice z grupy II wzięły udział w zabawie             

       słownej „Wyliczanka, rymowanka”. 

                  Celem zabawy było wymyślenie hasła, 

krótkiej wyliczanki, rymowanki  związanej z wodą                          

(np. zachęcanie do oszczędzania wody, picia wody,             

dbania o jej czystość).  



Oto powstałe wyliczanki, 

rymowanki:  
.  

 



„ Oszczędzajcie wszystkie dzieci wodę  

kiedy z kranu leci. Jak usłyszysz kap,   

kap, kap, to za kurek szybko złap!”                                                                                                         
Autor: Michałek Ś. 

 



„Plusk, plusk. Lubię kąpać się w morzu, 

plusk, plusk, rybki też!                                                                    

Plusk, plusk, lubimy czystą wodę, plusk, 

plusk, nie zaśmiecajcie jej!!!” 
                                                                                                                          

Autor: Kinga Ś.  

 



Gdy oszczędzasz wodę sam wpływasz na 

przyrodę. Jak wody zabraknie nasza Ziemia 

wyblaknie. A jak ją często pijesz                       

to dłużej żyjesz.”  

 Autor: Wojtuś K. 

 



Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Jedziesz na przygodę,               

weź ze sobą wodę.”                                    

„ Czystą wodę masz, gdy o nią dbasz.” 

„ Rybek w stawie więcej pływa, gdy wody nam nie ubywa.” 

„ Dbamy o przyrodę i o czystą wodę.” 

„Płynie rzeka czystą wodą, można złowić rybkę zdrową.” 

„ U nas wody pod dostatkiem, są jednak kraje gdzie wody braknie.” 

„ Kąpiel biorę w czystej wodzie, bo w brudnej kąpać się nie mogę.” 
  

    Autor: Julia i Jaś P. 

 



„ Gdy byłem całkiem mały, to chętnie mleczko 

piłem. Lecz gdy troszkę podrosłem na wodę 

zamieniłem. I od tej pory wszyscy pijemy ją od  

rana. Dla zdrowia i urody wypijamy litry wody.”  
  

    Autor: Gabrielek N.  
 



„ 1 i 2 woda ma, wszystko to czego               

ty potrzebujesz aby żyć. 

3 i 4, 5 i 6 musisz wiedzieć o tym, że  

7, 8, 9, 10 woda życie nam przyniesie.” 
  

Autor: Gracjan K. 
 



Dziękuję dzieciom i rodzicom za udział w zabawie, 

pomysłowość i kreatywność słowną, postawę 

proekologiczną   i prozdrowotną.  

Jesteście prawdziwymi przyjaciółmi naszej planety! 
.       
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