
Drodzy Uczniowie klasy III ! 

Na dzisiejszy dzień przygotowałam dla Was troszeczkę inny sposób nauki. 

Zobaczcie czy Wam się spodoba. 

Temat: Źródło życia 

 

Na początek skopiujcie podany niżej link (to potraficie samodzielnie, bo 

uczyliśmy się kopiować na zajęciach Ed. informatycznej) i wklejcie do 

przeglądarki . Następnie zapoznajcie się z podanym materiałem. Szósty moduł 

możecie wykonać również w zeszytach do Ed. matematycznej. 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_21_096_p0.html?v=655 

 

Dla chętnych przygotowałam kilka doświadczeń i wypływających z nich 

wniosków.  

Instrukcja nr 1 

Zetrzyjcie na tarce jabłko, następnie surowy ziemniak i marchew. Utarte 

ziemniaki połóżcie na podwójnie złożoną gazę. Wyciśnijcie sok do szklanki. 

Podobnie postąpcie z jabłkiem i marchewką. 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytanie: Czy owoce i warzywa zawierają wodę? 

 

Wniosek: W owocach i warzywach znajduje się woda. Otrzymany sok składa się 

prawie wyłącznie z wody. 

 

Instrukcja nr 2 

Zastanówcie się czy powietrze zawiera wodę? 

Do jednej szklanki włóżcie kawałki lodu, drugą zostawcie bez żadnej zawartości. 

Po chwili sprawdźcie dotykając co się dzieje ze szklankami? 

(Szklanka z lodem jest chłodniejsza i na zewnątrz wilgotna. Znajdująca się w 

powietrzu woda skropliła się na zewnątrz zimnej szklanki). 

 

Wniosek: W powietrzu znajduje się woda, osadza się na zimnych przedmiotach 

w postaci kropelek. 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_21_096_p0.html?v=655


Instrukcja nr 3 

Może macie płatki różnych kwiatków, zieloną sałatę, liście pietruszki. 

Rozetnijcie liście, rozetrzyjcie płatki kwiatów w palcach. Co wyczuwacie? (W 

palcach wyczuwamy wilgoć, woda wydziela się po przecięciu liści). 

 

Wniosek: W płatkach kwiatów i liściach roślin znajduje się woda. 

 

Instrukcja nr 4 (To zróbcie wszyscy) 

Przez kilka minut wykonujcie ćwiczenia gimnastyczne: wymachy rąk, nóg, 

przysiady. Zaobserwujcie jak wygląda wasza skóra po wykonanych ćwiczeniach. 

(Pojawiły się kropelki potu). 

 

Wniosek: W naszym ciele znajduje się woda. 

 

A teraz przepiszcie do zeszytu uzupełniony tekst: 

 

Woda to wielki skarb. Zajmuje większą część powierzchni Ziemi niż lądy. W 

przyrodzie jest bardzo ważna. Bez niej............................. byłoby niemożliwe. 

Woda jest w rzekach, jeziorach....................,........................ i............................ 

zawierają ją również owoce i.............................. Znajduje się też w naszym 

................................ Wody potrzebują............................., rośliny i zwierzęta. 

 

Wyrazy pomocnicze: organizmie, morzach, roślinach i zwierzętach, ludzie, życie, 

warzywa. 


