Gdy go długo nie ma
Wszyscy narzekają,
a gdy przyjdzie, pod parasol
przed nim się chowają.

(DESZCZ)

Zimny, biały z nieba leci,
bardzo go lubicie dzieci.
A gdy słońce mocniej grzeje,
to się woda z niego leje.

(ŚNIEG)

Zwykle się rozlewa, leje,
czasem jak kamień twardnieje.
Bez niej trawy usychają,
a zwierzęta umierają.

(WODA)

Spogląda z wysoka
na kurki na wannę.
Gdy go używasz
udaje fontannę.

(PRYSZNIC)

Co to za zagadka:
woda twarda, gładka?

(LÓD)

Jak ten przedmiot się nazywa?
Jest za mały, by w nim pływać
Lecz, gdy woda z kranu ciurka
Biorę kąpiel, daję nurka.

(WANNA)

Podczas pogody
błękitem się mieni.
A podczas sztormu
burzy się i pieni.

(MORZE)

Służy do mycia, służy do picia.
Bez niej na ziemi nie byłoby życia.

[WODA]

Chłodzi nas, myje nas, poi ludzi, pole, las.

[WODA]

Cieszy się gleba, gdy on spada z nieba.

[DESZCZ]

Konewki mu nie trzeba,
a podlewa kwiaty, warzywa i drzewa.

[DESZCZ]

Co tak wygląd zmieniać może:
gdy jej dużo - zwie się morzem,
a gdy ilość jest niewielka
to jest kropla lub kropelka.

[WODA]

Gdy jest ciepło wtedy płynie,
a na lód twardnieje w zimie.

[WODA]

Konewki mu nie trzeba, a podlewa kwiaty, warzywa i drzewa.

[DESZCZ]

Ma na dnie piasek albo kamienie.
Do morza spieszy wciąż niestrudzenie.

[RZEKA]

Zimny, biały z nieba leci, bardzo go lubicie dzieci.
A gdy słońce mocniej grzeje, to się woda z niego leje.

[ŚNIEG]

Wprawdzie woda – lecz nie woda.
Przypnij łyżwy, rękę podaj!
Po tej wodzie – lecz nie wodzie, będziemy się ślizgać co dzień.

[LÓD]

Rankiem srebrzy się na łące. Potem wysuszy ją słońce.

[ROSA]

Z gór strumieniem spływa, przy morzu ogromna bywa.

[RZEKA]

Tak samo zwie się drobniutki deszcz, jak zupka, którą czasami jesz.

Płynie po niebie, znasz ją i wiesz, że gdy jest ciemna, może być deszcz.

[KAPUŚNIACZEK]

[CHMURA]

