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Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na przystąpienie do naszego programu
„Mamo, tato, wolę wodę!”. Na start otrzymują Państwo od nas tę niezwykłą księgę 
przygód, w której zebraliśmy 45 edukacyjnych scenariuszy zajęć opracowanych 
przez ekspertów.

Program „Mamo, tato, wolę wodę!” to nauka przez zabawę, dlatego wspólnie
z pedagogami i marką Żywiec Zdrój opracowaliśmy ciekawe propozycje zajęć,
które dostosowane są do szczególnie wymagającego odbiorcy – dzieci. Scenari-
usze można realizować pojedynczo bądź w większych blokach tematycznych,
w zależności od Państwa preferencji i możliwości grupy. Program jest realizowa-
ny pod patronatem Instytutu Matki i Dziecka oraz Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego PZH.

W tym roku nasz bohater Zdrojek  wraz z nowymi leśnymi przyjaciółmi pomoże 
przekazać dzieciom wiedzę o tym jak ważny jest nawyk picia wody, a także roz-
budzi zainteresowanie tematami dbania o środowisko naturalne i recyklingu.
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Program „Mamo, tato, wolę wodę” został stworzony specjalnie
dla przedszkoli, by pomóc wychowawcom w kształtowaniu zdrowych nawyków:

picia wody, recyklingu i dbania o przyrodę. 

W ramach programu stworzyliśmy dla przedszkoli eksperckie materiały
edukacyjno-poznawcze, w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci

i wychowawców do wspólnej nauki poprzez zabawę.

Na następnej stronie znajdziesz instrukcję, 
w jaki sposób korzystać ze scenariuszy edukacyjnych. 









Poniżej znajdziesz krótki opis poszczególnych elementów scenariusza.



Te ikonki pomogą Ci dobrać najlepsze przygody
dla Twoich poszukiwaczy przygód.



W tym rozdziale pokażemy Wam jak w prosty sposób dbać o naszą planetę. 
Bycie EKO i dbanie o środowisko jest niezwykle ważne! Ucząc się o tym, 

w jaki sposób poprawnie to robić, możemy wspólnie uratować naszą planetę!
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W ostatnim rozdziale przybliżymy Wam niesamowity świat natury. Pobawimy 
się kolorami, poznamy wodną muzykę, porozmawiamy o chmurach… po tych przygodach 

poczujecie, że Wasz świat i świat natury, to tak naprawdę ten sam świat!
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W pierwszym rozdziale pokażemy Wam dlaczego warto się ruszać, zdrowo 
się odżywiać i pić dużo wody. Dowiecie się między innymi w jaki sposób piją 
słonie, gdzie znajduje się ukryta woda i dlaczego picie wody jest potrzebne!
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Jeśli masz jakieś pytania czy też
sugestie dotyczące programu, pisz lub dzwoń
do nas śmiało! Wspólnie uradzimy, co zrobić,

żeby go jeszcze ulepszyć.
email: kontakt@wolewode.pl
numer telefonu: 780 054 767

e-mail: kontakt@wolewode.pl


