
CZY MOŻNA ŻYĆ BEZ POWIETRZA?" 

MAŁE DOŚWIADCZENIA: 

 Dmuchanie powietrza w balon oraz wypuszczanie z niego powietrza (balony 

w różnych kolorach), 

 Wciąganie powietrza nosem i zatrzymywanie go na chwilę, 

 Poproście któregoś z rodziców aby zapalił świeczkę, nakryjcie tę świeczkę 

słoikiem w celu udowodnienia, że świeczka zgaśnie, 

Czy wiecie dlaczego świeczka zgasła? 

Brawo! Dlatego, że nie miała powietrza ;) 

Jak myślicie, czy życie bez powietrza byłoby łatwe? 

zabawy z powietrzem: 

 Wkładanie słomki do picia do wody i dmuchanie powietrza, 

 Wyścigi piłeczek do gry w ping- ponga z użyciem słomek. 

 Dmuchanie kolorowych piór. 

Czas na zagadki  

Kiedy samochody 

z miejsca nagle ruszą 

z rury wydechowej 

wydostać się muszą. ( Spaliny) 

 

 Chociaż nie jest babcią, 

mówią na nią „siwa”. 

Na „m” się zaczyna, 

zwykle rano bywa. (Mgła) 

 

 

Dwa okienka w ramce 

na nos założone, 

chętnie dają oczom 

pomoc i ochronę. ( Okulary) 

 

 Choć ma dwoje uszu, 

to nie słyszy wcale, 

mama w nim obiadki 

gotuje wspaniałe. ( Garnek) 

 



Posłuchajcie opowiadania -  „Chory domek”  

 

W pewnym mieście stał sobie mały, zielony domek z czerwonym kominem. Pewnego 

dnia stało się coś dziwnego...Kiedy nadeszła zima mieszkańcy domku rozpalili w 

dużym węglowym piecu rzeczy, które wpadły im w ręce, a były to śmieci, gumowe 

stare zabawki, butelki plastikowe. Ich mieszkanie nie było ogrzewane ciepłem, 

które płynie do bloków specjalnymi przewodami z elektrociepłowni. Z komina 

zaczął unosić się czarny, duszący dym, który natychmiast rozprzestrzenił się 

wokół domu i okolicy. I tak było codziennie aż do momentu, kiedy duży piec 

zachorował. Zachorowali również ludzie. Zaczął się dusić i kaszleć, a piękny, 

czerwony komin nie mógł oddychać... Wezwano doktora, który sprawdził i bardzo 

dokładnie przebadał piec. Ogromnie się zmartwił, gdy zobaczył, czym mieszkańcy 

zielonego domku w nim palili. Wystawił receptę na natychmiastowe wyczyszczenie 

pieca i zakaz spalania śmieci, a w kominie założenie filtra. Po jakimś czasie piec 

był całkowicie zdrowy, a w okolicy z daleka było widać piękny, zielony domek z 

czerwonym kominem, nad którym świeciło słońce i nad którym unosił się biały dym. 

 

 Rozmowa na temat opowiadania: 

- O czym było opowiadanie? 

- Dlaczego domek zachorował? 

- Jakie miał objawy? Co się z ni m zaczęło dziać? 

- Kogo wezwano, kiedy domek zachorował? 

- Co spowodowało, że pojawiło się zanieczyszczenie powietrza? 

- Jakiej rady udzielił doktor mieszkańcom zielonego domku? 

- Czy domek wyzdrowiał 

Prawda - fałsz - zabawa podsumowująca zdobyte wiadomości. 

 

• Spaliny z samochodów zanieczyszczają środowisko  

• Filtry na kominach pomagają dbać o powietrze  

•Spalanie śmieci to bardzo zła praktyka ludzi  

• Sadzenie drzew sprzyja oczyszczaniu powietrza  

• Na chorym drzewie nie rosną listki  

 



Zabawy matematyczne 

Spróbujcie odwzorować poszczególne figury 

 

 

 

 

 

 



Pokolorujcie według instrukcji 

 


