
Dzisiaj zaczniemy sobie od krótkiej bajki animowanej o podróży kropelki. 

 

Zobaczycie co się dzieje kiedy luzie zanieczyszczają rzeki i morza oraz jak długą 

Ci ciężką drogę musi przebyć kropelka aby znowu była czysta. 

Bajka animowana „Niezwykła podróż kropelki” 

https://www.youtube.com/watch?v=plQ8rCApNIQ 

 

Zanieczyszczenia rzek – krótka bajka animowana o kropelce 

https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y 

 

Posłuchajcie opowiadania na temat stanu zanieczyszczenia naszych wód na 

podstawie tekstu W. Lewandowskiego. 

 

Na pewno w czasie wakacyjnych wędrówek natrafiliście na miejsca nad rzeką 

lub jeziorem, gdzie na brzegu umieszczony był groźny napis: "Kąpiel 

zabroniona". Takich miejsc jest niestety coraz więcej. Najczęściej kąpiel jest 

zabroniona z powodu zanieczyszczenia wód różnego rodzaju ściekami. Czy 

myśleliście kiedyś o tym, co dzieje się z brudną wodą po myciu, praniu lub po 

użyciu w ubikacji? Każdy wie, że brudna woda odpływa gdzieś rurami, ale 

dokąd? Bardzo często zanieczyszczone wody, czyli ścieki, trafiają do rzek i 

jezior bez żadnego oczyszczania. Rzeki nie mogą sobie z tym poradzić i 

chorują. Umierają ryby i inne wodne zwierzęta. 

     Ścieki muszą być oczyszczane w specjalnych urządzeniach, które 

nazywamy oczyszczalniami ścieków. Powinno ich być coraz więcej. 

Czy w naszym codziennym życiu możemy pomóc rzekom i jeziorom? 

Tak! Przede wszystkim oszczędzajmy wodę i używajmy do prania tylko 

proszków, które są przyjazne dla przyrody. Nie wyrzucajmy śmieci do wody i 

pilnujmy, aby dorośli nie myli samochodów nad rzekami. Jeśli będziemy to 

robili wszyscy, to trochę pomożemy przyrodzie i latem będziemy cieszyć się 

czystą wodą. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plQ8rCApNIQ
https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y


Następnie spróbujcie odpowiedzieć na następujące pytania: 

 Dlaczego nad jeziorem lub rzeką spotykamy napis: Kąpiel 

zabroniona? 

 Co dzieje się z wodą po myciu, praniu, zmywaniu naczyń, 

korzystaniu z toalety? 

 Jak jeszcze ludzie zanieczyszczają jeszcze zbiorniki wodne? 

 W jaki sposób można uchronić rzeki i jeziora przed 

zanieczyszczeniem? 

 
Eksperyment z wędrującą wodą 

 
Eksperyment wędrująca woda to ciekawe doświadczenie, które 

wymaga od dziecka nieco cierpliwości. Do zabawy przygotujcie 6 

szklanek podobnej wysokości. Do co drugiej wlewamy wodę, a 

następnie dodajemy barwnik. Jeśli nie macie barwników, wodę można 

łatwo zabarwić wkładając do szklanki z ciepłą wodą kolorową bibułę. 

Do przygotowanych szklanek wkładamy złożone w paski papierowe 

ręczniki. 

 

Doświadczenie wymaga czasu więc bacznie obserwujcie co się stanie 
 
 

 


