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Narysuj swój portret.

Odcisk prawego kciuka.
(możesz użyć tuszu lub farby)

ten zeszyt nalezy do
.

Imie wiek



Drogi  hydrologu,

jestem Strażnikiem Wody.
Zapraszam Cię w podróż, podczas której

odkryjesz ze mną sekrety wody!
Przed Tobą gra, która pokaże Ci,

że H20 to naprawdę niezwykła ciecz!

Zasady gry są proste:
ROZWIĄZUJ ZADANIA

ZBIERAJ KROPLE
ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT!

No to startujemy!



ilosc punktów

zadanie nr 1

Nie ma organizmów zdolnych do 
funkcjonowania bez choćby odrobiny wody.

Zaprowadź kroplę do kranu.



ilosc punktów

zadanie nr 2

"Lady Isabella" w Laxey na wyspie Man jest 
największym kołem wodnym na świecie.

Narysuj brakujące słowa.

Gdy deszcz z nieba leci, 
cieszą się wszystkie dzieci,
bowiem kalosze wkładają

i się w                              taplają!
 

 

Woda jest ważna niesłychanie

i w domu spotkasz ją w                           



ilosc punktów

zadanie nr 3

Ogólna ilość wody na Ziemi pozostaje 
niezmienna od milionów lat.

Rozwiąż rebusy.
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ilosc punktów

zadanie nr 4

Maratończycy podczas biegu wypijają 
około 3 litrów wody.

 Dopasuj zwierzę do miejsca jego zamieszkania.



ilosc punktów

zadanie nr 5

Światowy Dzień Wody 
obchodzimy 22 marca.

Do czego służy woda? Narysuj w poniższych kroplach.



ilosc punktów

Rozwiąż krzyżówkę. 

zadanie nr 6

Prawdziwym miastem fontann jest Rzym, 
gdzie możemy ich odnaleźć około 300.

1.  Spieniona woda, spadająca z hukiem ze skał.
2.  Woda w stanie stałym, znajdziesz go na Antarktydzie.
3.  Ulepisz z niego bałwana.
4.  Inaczej grzęzawisko lub błoto.
5.  Urządzenie do mycia naczyń.
6.  Służy do oczyszczania wody.
7.  Ozdobna, tryska z niej woda.
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punktacja

Nasz Strażnik Wody musi ułożyć hasło z kropel wody.
Pomóż mu.

Narysuj, ile kropel zebrałeś podczas wykonywania zadań.
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laczna



certyfikat
MŁODEGO

HYDRO LOGA

D L A



caloroczne

KASINA
Kasina Wielka

SŁOTWINY ARENA

OŚRODKI
TURYSTYCZNE

Krynica Zdrój

CZARNY GROŃ
Rzyki

SKOLNITY
Wisła

KURZA GÓRA
Kurzętnik

ATRAKCJE
DLA WSZYSTKICH

WSPÓLNY
RODZINNY CZAS

poznaj nas na grupapingwina.pl

PIĘKNE
LOKALIZACJE


