
KRĄG TEMATYCZNY: „UROKI LATA” 

Posłuchaj opowiadani czytanego przez rodzica szeptem 

„Czego dowiedziały się żywioły” U. Piotrowskiej 

Dziś o żywiołach baśń opowiemy- 

Wodzie, Powietrzu, Ogniu i Ziemi. 

Każde o sobie mówi, z przecież 

jest najważniejsze na całym świecie. 

Słyszysz to Słońce i podpowiada: 

- W tej sytuacji przyda się rada  

od uczonego i specjalisty. 

Podam Wam adres! Napiszcie list! 

 

I mkną z listami żywiołów sługi 

przez świat szeroki – jedno za drugim. 

Na przedzie kropla wody czyściutka, 

a za nią płomyk i ziemia grudka. 

 Na końcu leci wesoły wietrzyk 

i pogwizduje: wiem, kto jest lepszy! 

 

- stój! – woła kropla. – ja się nie chwale, 

że woda mnóstwo posiada zalet. 

Łódki przewozi, podlewa kwiaty, 

na kąpiel w rzece zaprasza latem. 

I pić pozwala …na przykład…soki, 

i nawet może zrobić obłoki. 

 

A grudka ziemia, choć taka mała,  

 ze złości prawie się rozsypała! 

 - Ziemia ma skarby! Dzieli się z wami! 

Od dawna wspólnie na niej mieszkamy. 

I nieustannie ziemia się trudzi 

karmiąc rośliny, zwierzęta ludzi. 

 

  



Wietrzyk zakręcił młynka i świszczy: 

- tylko powietrze jest wielkim mistrzem. 

Tak, to jest prawda – nie żadna pycha, 

bo dzięki niemu można oddychać. 

 I różne wiatry ma na rozkaz, 

 a który żywioły o tym nie marzy? 

 

Wiec płomyk z gniewu Az zamigotał: 

- Ogień cenniejszy bywa od złota. 

Przynosi światło i ciepło w darze 

i jest w dodatku świetnym… kucharzem. 

I pięknie dla was iskrami błyska,  

kiedy siedzicie wokół ogniska. 

 

Tak obrażeni na siebie wszyscy 

 biegną co sił do specjalisty. 

 

Wnet są na miejscu. Słynny uczony 

Wymienia z nimi grzeczne ukłony. 

Otwiera listy… z uwaga czyta: 

- to najdziwniejsze ze wszystkich pytań! 

Ziemia, Powietrze, Woda i Ogień 

są równie ważne – potwierdzić mogę. 

Szkoda, że żaden z nich o tym nie wie, 

 jak wielkim darem są też dla siebie. 

Służą mi zawsze i choć je cenię, 

bywa, że niosą nam zagrożenie. 

 

Wracając zatem posłańcy w zgodzie, 

 szczebiocząc sobie coś o pogodzie. 

 

Rozmowa na temat wiersza inspirowana pytaniami z KP. S. 60. 

 

  



Zabawa „Co by było, gdyby…” 

- wyschły by wszystkie rzeki, jeziora, morza 

- ogień był zimny 

- cały rok nie świeciło by słonce 

- codziennie padał deszcz 

Wsłuchajcie się w fragment utworu muzycznego Antoniego Vivaldiego „Cztery pory 

roku: Lato”. Połóżcie się na dywanie i zamknijcie oczy. Zrelaksujcie się.  

https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE 

Dalej leżąc na plecach narysujcie w powietrzu to, co udało wam się sobie wyobrazić podczas 

słuchania utworu.  

A teraz posłuchajcie utworu jeszcze raz, ale tym razem poruszajcie się do niego, naśladując 

różnych mieszkańców łąki np. motyle, pszczoły, koniki polne itp. 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE


CZTERY ŻYWIOŁY DOŚWIADCZENIA 

ZIEMIA 

Grupowe eko-rozmowy. Propozycje pytań … 

1. Czym jest ziemia? 
2. Do czego jest potrzebna? 
3. Jak ziemia wygląda, pachnie? 
4. Czy ziemia jest żywa? 

5. Co ludzie czynią z ziemią? 
6. Czy potrzebujemy ziemi i co by się stało, 

gdyby jej nie było? 

 

Doświadczenia i zabawy 

➢ „Nieziemskie obrazy” 
Dzieci malują farbą z ziemi. 

Mocno rozdrabniamy ziemię, mieszamy z wodą do konsystencji gęstej papki i 

odstawiamy na jeden dzień. Następnie dodajemy klej do tapet lub klej mączny. Farby 

ziemi można przechowywać w dobrze zamykanych słoikach. Do malowania najlepiej 

nadają się grube pędzle. 

➢ Mali detektywi- gdzie jest ziemia, jak silne są rośliny? 
Podczas spaceru po osiedlu przedszkolaki uważnie się rozglądają, gdzie można 

zobaczyć ziemię, a co znajduje się tam gdzie jest niewidoczna. Ogromne emocje 

pojawią się, gdy mali badacze odkryją, iż na chodniku a czasami na ulicy jest pęknięty 

asfalt i spoza niego wygląda mała roślinka. Jak to możliwe? O tym mogą przekonać 

się sami.  Kubeczek po jogurcie napełniamy na wys. ok. 2cm wodą, rozpuszczamy w 

niej tyle sproszkowanego gipsu, aż uzyskamy gęstą papkę. Wciskamy w niegłęboko 

dwie fasolki. Gdy gips stwardnieje, wykładamy odlew na talerz i dolewamy trochę 

wody. Wodę uzupełniamy codziennie. Po kilku dniach zarodki fasolki rozsadzą twardy 

jak kamień gips. 

Czego potrzebują rośliny? Jakie warunki są niezbędne do wzrostu rośliny? Zobaczcie 

ciekawy film: https://www.youtube.com/watch?v=4yA7v_a5YeA 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4yA7v_a5YeA


OGIEŃ   

 

 

 

 

 

 

Doświadczenia i zabawy 

(początkowo należy w doświadczeniach używać długich zapałek!!!) 

➢ Zapal-zdmuchnij 
I ETAP - Dziecko zapala zapałkę, mocno trzyma ją w ręku, inne zdmuchuje płomień. 

II ETAP – Stawiamy miskę napełnioną wodą, dziecko zapala zapałkę i płonący 

płomień zanurza w wodzie. Płomień sycząc gaśnie. 

➢ Właściwe obchodzenie sicze świecą 
Zapalamy świecę, potem zaś najpierw gasimy zapałkę, a później płomień świecy. 

teraz na odwrót zapalamy zapałkę od palącej się świecy. Będzie przy tym mocno 

syczało. Należy pewnie trzymać zapałkę! 

➢ Płomień świecy 

Płonąca świeca stoi na stole. Dzieci siedzą dookoła i dokładnie obserwują mały 

płomień- opowiadają o tym, co widzą. Próbują lekko dmuchać na płomień uważnie 

go obserwując. Co się dzieje, gdy zdmuchniemy świeczkę?  

 

  

eko-rozmowy. Propozycje pytań … 

1. Czym jest ogień? 
2. Jak powstaje? 
3. Jak kiedyś powstawał ogień? 
4. Czym jest energia i upał? 
5. Co potrafi ogień? 
6. Dlaczego może być on niebezpieczny? 
7. Do czego potrzebujemy ogień? 
8. Co jest w nim piękne i fascynujące? 



 

➢ Czary ze świeczkami – czy to duchy gaszą świeczki?!. 
Przygotowujemy trzy świeczki podgrzewacze, mały i duży słoik- obydwa z dającą się 

zamknąć pokrywką. Zapalamy świeczki, dwie z nich stawiamy na pokrywkach i 

zakręcamy, trzecia pali się swobodnie. Obserwujemy i co z tego wynika- płomień 

zużywa „powietrze do oddychania”, a dokładniej mówiąc tlen, gdy go nie ma płomień 

gaśnie. 

 

➢ Badacze ognia 

Fajerwerki- każde dziecko może posypać płomień świecy pieprzem z pieprzniczki i w 

ten sposób wzniecić małe „fajerwerki” 

Czarodziejski ogień- koniec zapałki należy zanurzyć w wosku i trzymać nad 

płomieniem na wysokości 2-3cm. Dzieci powinny zaobserwować, co się stanie. 

 

➢ Zabawy z dymem 
Zapalacie świeczkę i prosicie, aby dzieci dokładnie obserwowały, gdy płomień świecy 

zostanie zgaszony. 

Uwaga: raz dwa trzy! Dzieci zdmuchują płomień. Co można zobaczyć?  

Od czerwono żarzącego się knota wzbija się cienki obłok dymu. Dym porusza się w 

powietrzu niczym wąż, dzieli się, tańczy, tworzy dymny precelek ….itp. można teraz 

zachęcić dzieci aby dały upust swojej fantazji i szukały różnych śmiesznych skojarzeń 

związanych z obrazami tworzonymi przez dym. 

Jednak dym zgaszonej świeczki szybko znika, więc można wykorzystać do tego 

ćwiczonka dymne świeczki- małe wonne stożki lub kadzidełka o niezbyt intensywnym 

zapachu ☺! 

 

➢ Sadza i węgiel- magia sadzy 
To czary uważają dzieci- gdy widzą jak na ich oczach robi się sadzę. Wystarczy wziąć 

porcelanowy talerzyk i trzymać dolną krawędź nad płomieniem świecy. Po ostygnięciu 

dzieci mogą palcami dotykać sadzy a następnie odbijać je na kartce papieru, do 

powstałych śladów można dorysować flamastrem różnorodne elementy tworząc 

sadzowe stworki- sprawi to dzieciom wiele radości! 

 

  



WODA 

eko-rozmowy. Propozycje pytań … 

1. Czym jest woda? 
2. Do czego jej potrzebujemy? 
3. Skąd pochodzi woda i dokąd płynie? 
4. Dlaczego istnieje woda słona i słodka? 
5. Jak deszcz dostaje się do chmur? 
6. Jaki kolor ma woda i jaka jest ona w dotyku? 

 

Doświadczenia i zabawy 

➢ „Bieg wody” 

Dzieci siedzą w kręgu otrzymują puste kubeczki po jogurcie. Tylko jedno naczynie 

jest napełnione do ¾ wysokości wodą. Wyznaczona osoba siada w środku ma 

zasłonięte oczy i słucha. Woda zaczyna teraz cichutko płynąć. Przelewana jest                   

z jednego pojemnika do drugiego, w prawo lub lewo, tam i z powrotem. Gracz siedzący 

w środku poprzez uważne przysłuchiwanie się musi zorientować się, gdzie obecnie 

płynie woda, aby ręką wskazać na odpowiednie miejsce, jeśli mu się uda następuje 

zmiana i woda płynie dalej. 

➢ Badacze wody 
- Wyciskanie wody: do wody należy włożyć następujące przedmioty: gąbkę 

kuchenną, kawałek drewna, klocek lego, kawałek gliny, chustkę, kulkę papieru itp. 

Z których przedmiotów możecie znów wycisnąć wodę? 

- Kapanie: Spróbujcie za pomocą różnych przedmiotów z naczynia pełnego wody 

wydobyć kroplę. W tym celu użyjcie np. palca ołówka, strzykawki, słomki… Czy coś 

jeszcze przychodzi wam do głowy? Która metoda jest najlepsza? 

- Jaki kształt ma kropla? Umieśćcie kroplę wody na różnych materiałach np. na 

siatce, jedwabiu, drewnie, folii, papierze, twardej tekturze, papierze po kanapce z 

masłem, bibule…  

Jaki kształt mają krople? Czym różnią się od siebie? Czy po chwili zmieniają się? 

  



 

➢ Magiczne spinacze 
Ręczniki kuchenne pływają na powierzchni wody. Jeśli położymy kilka sztuk obok 

siebie w misce będą one pływały tak długo, aż całkowicie nasączą się wodą i opadną 

na dno. Jednak zanim się to stanie można położyć na papierze spinacze biurowe. 

Kiedy papier nasączy się wodą, spinacze wciąż będą pływały na jej powierzchni. 

➢ Mieszanie płynów 
Na podstawie mieszanki rozmaitych płynów z wodą można rozpoznać, który z nich 

jest cięższy, a który lżejszy od wody. Do szklanki z wodą wlewamy łyżką po kolei 

czerwony syrop, a potem olej. Nie mieszamy. Patrząc na szklankę z boku, widzimy, że 

syrop opada na dno, a olej pływa po powierzchni. 

➢ Eksperyment ze słoną wodą 
Eksperyment ten pokazuje, że słona woda jest cięższa lub gęściejsza niż woda słodka. 

Do szklanki z wodą wsypujemy dwie łyżki soli i dokładnie mieszamy. Do innej 

szklanki z wodą wlewamy kroplę niebieskiej farby. Jeśli teraz wkropimy przy pomocy 

pipety albo łyżki kilka kropel niebieskiej, słodkiej wody do szklanki ze słoną wodą, 

zobaczymy, jak woda słodka pływa na powierzchni słonej. Można również spróbować 

rozpuścić jeszcze więcej soli w szklance ze słoną wodą, aż na jej powierzchni będzie 

pływał nawet mały ziemniak. 

 

POWIETRZE 

eko-rozmowy. Propozycje pytań … 

1. Do czego potrzebne jest powietrze, skąd się bierze, dokąd 
zmierza? 

2. Do czego człowiek potrzebuje powietrza? 
3. Czego może dokonać powietrze, czy jest ono lekkie czy 

ciężkie? 

4. Czy powietrze ma smak? 
5. Kiedy jest ono brudne i kto je oczyszcza? 

 

  



Doświadczenia i zabawy 

 

➢ Unoszące się pudełeczko 
Z papieru pergaminowego wycinamy kształt małego pudełeczka i sklejamy na 

brzegach. Suszarką do włosów dmuchamy gorącym nawiewem w pudełko – i już unosi 

się ono aż do sufitu! Dlaczego? Ponieważ rozgrzane powietrze w pudełku unosi je ze 

sobą, gdyż jest ono tak lekkie. Pudełeczko dopiero wtedy opadnie, gdy powietrze w 

jego wnętrzu ochłodzi się. 

➢ Czarodziejski trik 
Najpierw dzieci będą się dziwić tymi czarami, jednak później zrozumieją trik i mogą 

go naśladować. Czarodziej zaopatruje się w szklankę, papierową serwetkę i 

przezroczystą miskę pełną wody. Potem zaczyna czarowanie: serwetkę zmiętą w kulkę 

wciska na dno szklanki, następnie obraca szklankę i całkowicie zanurza ją w wodzie. 

Z tajemniczą miną ostrożnie wyjmuje szklankę z wody i wyciąga… suchą serwetkę. 

Brawo dla czarodzieja! A sztuczka? Powietrze w szklance współuczestniczyło w 

czarach! 

➢ Powietrzne zabawki 
Kolorowe powietrzne węże, japońskie papierowe piłki, delikatne serwetki, bibułka lub 

papier pergaminowy w różnych wielkościach i kolorach – są to najprostsze, ale 

najpiękniejsze powietrzne zabawki. 

Zabawy: 

- Rzucanie w górę papieru, który później szybuje na ziemię, naśladowanie przy tym 

jego ruchu – a na koniec także spokojne leżenie na podłodze; 

- Upuszczanie papieru z wysoka; 

- Rzucanie do góry i łapanie palcem wskazującym; 

- Unoszenie na płaskiej dłoni; 

- Rzucanie do siebie w parach; 

- Porównywanie, z jakiej wielkości najlepiej bawić się papierem. 

  



 

➢ Kto dalej lub kto trafi do celu 
Pudełko po zapałkach trzymamy przed ustami i mocno dmuchamy. Wewnętrzne 

pudełko świśnie jak rakieta. Celem może być ustawiona papierowa rurka. 

➢ Zapach powietrza 
Wkładamy ładnie i intensywnie pachnące zioła, na przykład lawendę, cynamon, 

skórkę z cytryny i z pomarańczy do poszczególnych pojemników. Z zamkniętymi 

oczami dzieci mogą teraz spróbować rozpoznać, co się znajduje w każdym z nich. 

 

 

 

 

Zadanie domowe: 

5 latki: KP 4 ćw. 1 s. 47, KP 4 ćw. 1, s. 48-49 

6 latki: KP 5 s. 59, KP 5 s. 60 – 61, KA 31 - 32  

 

 

 

 

 

 


