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Cel główny:

- Zapoznanie dzieci z działalnością Akademii i z misją, jaka przyświeca uczestnikom zajęć – strażnicy wody.

Cele szczegółowe:

- zachęcenie jak największej liczby dzieci do zaangażowania w działalność ekologiczną,

- poszerzanie świadomości na temat znaczenia zasobów wody dla życia na Ziemi i konieczności ochrony tych 
zasobów – „Każdy z nas jest strażnikiem wody!”

- poszerzanie słownictwa związanego z tematyką przyrodniczą.

Zajęcia:

Nauczyciel puszcza dzieciom film skierowany do dzieci, w którym strażnicy wody – Błękitka i Groblik – opo-
wiadają o działalności Akademii   Przyjaciół   Wody,   o tym,  że  potrzebują  wsparcia  ze  strony   wrocławskich 
przedszkolaków w dbaniu o zasoby wody na Ziemi.

Do przemyślenia dla dzieci lub do rozmowy w grupie – jak dzieci widzą swoją rolę jako strażników wody.

Następnie dzieci rysują to, w jaki sposób wyobrażają sobie, że będą strzec zasobów wody.

Jeśli zajęcia przeprowadzane są stacjonarnie, wówczas nauczyciel zbiera rysunki i robi z nich wystawę strażników wody. 
Nauczyciel zapowiada również,  jaki temat będzie poruszany na kolejnych zajęciach.

* Opcjonalnie omówienie wiersza  Agaty Dziechciarczyk „Woda”.

Jeśli zajęcia odbywają się on-line: 
Nauczyciel zachęca do porozmawiania w domu o tym, jaka jest rola strażnika wody – proponuje, żeby rodzice lub 
dziadkowie przeczytali dzieciom wiersz i omówili go wspólnie, a następnie rodzinnie narysowali swoje pomysły na 
to, jaka jest rola strażnika wody. 

To w naszych rękach  jest przyszłość planety, na której żyjemy, strzeżmy jej.

Agata Dziechciarczyk

Woda

Woda – to bardzo cenna ciecz
Z niej człowiek zbudowany jest
Zwierzętom, roślinom bardzo potrzebna
Do życia ludziom po prostu niezbędna 
Bez niej nie byłoby życia na Ziemi
Dlatego wodę co dzień pijemy
Wodą myjemy się dokładnie
By poczuć się świeżo i pachnieć ładnie
Woda gasi pragnienie tym, co na upale
Bez niej mama zupy nie nastawi wcale
W wodzie możesz pływać jak srebrzysta ryba
Do kąpieli w wannie także Ci się przyda
Kwiaty nią podlejesz i odgród warzywny
By był urodzajny oraz bardziej żyzny
Napoisz zwierzęta, gdy maja pragnienie
I schłodzisz ich skórę, gdy świecą promienie


