
WITAMY WAS KOCHANE DZIECI Z GRUPY ZAJĄCZKI!!!

Pozdrawiamy Was serdecznie. Przesyłamy uściski i buziaki. Dziś dowiemy 
się jak sadzić rośliny.

Ciocia Gosia i Ciocia Ola

02.04.2020r ( czwartek)

MAMY  DLA  WAS  PROPOZYCJĘ  ZAJĘĆ  NA  DZISIEJSZY
DZIEŃ. PROSIMY CHĘTNYCH RODZICÓW O ZAPOZNANIE DZIECI
Z TEMATEM „ Sadzimy i siejemy”.



1. Wysłuchajcie wiersza. Odpowiedzcie na pytania.

Świt w ogrodzie
Małgorzata Nawrocka

Pospałyby grządki pod kołdrą wilgoci…

Nic z tego! Już wietrzyk swawolny im psoci:

Rozbujał trawniki, siadł na tulipanie,

Zadzwonił konwalią na wczesne śniadanie…

Wietrzyku urwisie! Daj pospać!

A nie dam… Słoneczne całusy każdemu dziś sprzedam!

Prostujcie kołnierze, wygładźcie sukienki,

Panowie – krokusy, sasanki – panienki!

Szafirku, zmruż oczy, bo słońce w nie świeci!

Pierwiosnku, pod listkiem nie chowaj swych dzieci.

Już wiosna! Już wiosna, obudźcie się, kwiaty!

Niech tęczą rozbłysną uśpione rabaty!

- Kto wystąpił w utworze? 
- Co robił wiatr? 
- Dlaczego wiatr budził roślinki do życia? 
- Co oprócz narzędzi ogrodniczych jest potrzebne, by wyhodować (zbudzić) 
roślinkę? 
- Jak przydaje się wiatr w rozwoju roślin? 
- Jakie kwiatki zbudził wiatr?



2. Wiosenne kwiaty, przypomnienie nazw i wyglądu

Krokus

Pierwiosnek 



Szafirek

Sasanka



Tulipan

Żonkil



3. Słuchanie  opowiadania  pt.  „Tajemnica  małego  nasionka”  
J. Wasilewskiej

„Było sobie ziarenko. Ziarenko było maleńkie i słabe. Bało się, że zjedzą
je ptaki, albo polna myszka. Ale zaopiekował się nim ogrodnik, który był duży
i silny. Chodził po ogrodzie z łopatą i kopał ziemię. Włożył ziarenko do świeżo
skopanej  ziemi.  A tam pod ziemią  było  ciemno,  ciepło i  cicho.  Teraz  sobie
pośpię  –  pomyślało  ziarenko.  Leżało  spokojnie  przez  jakiś  czas,  aż  nagle
poczuło, że wokół zrobiło się mokro. Ach! To pewnie ogrodnik podlał ziemię!
Rozzłościło się okropnie. Ze złości zaczęło się nadymać i pęcznieć tak mocno,
aż pękło. Ale nic złego się nie stało. W miejscu pęknięcia pojawił się mały,
biały  kiełek.  Małe  ziarenko  zaczęło  szybko  rosnąć.  Ogrodnik  podlewał  je,
a  słońce  ogrzewało  swoimi  promieniami  i  w niedługim czasie  zamieniło się
w piękny, kolorowy kwiat.”

Odpowiedz na pytania:
• kto zaopiekował się ziarenkiem?
• co zrobiło ziarenko w ziemi?
• dlaczego się rozzłościło i co zrobiło ze złości? 
• co wyrosło z ziarenka?



4. Sadzimy i siejemy - kolejność prac

W ogrodzie np. siejemy warzywa, sadzimy cebulki kwiatów.

CEBULKI z których wyrosną piękne tulipany

NASIONKA z których wyrosną różne kwiaty



Jaka  jest  kolejność  sadzenia/siania  rośli?  Jak  sadzimy  rośliny?  
Kiedy  one  wyrosną?  Na  te  pytania  znajdziecie  odpowiedź  w  bajce  
„Prace w ogródku Świnki Peppy”

https://www.youtube.com/watch?v=4i2SgZF4_a4

5. „ Burza mózgów”- pomysły dzieci.
Jak  myślicie  co  jest  potrzebne  roślinom  do  prawidłowego
rozwoju/rośnięcia? (np. ziemia, słońce, deszcz)

https://www.youtube.com/watch?v=4i2SgZF4_a4


6. Jeśli  macie  możliwość,  to  możecie  zasadzić  w  domu  (w  ziemi  
lub na  wilgotnej  watce)  np.  rzeżuchę  lub  nawet  w samym słoiku  
z wodą np. cebulę czy ziarno fasoli i obserwować jak rośnie.

Zobaczcie jak to może wyglądać.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ
I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU.
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