
29.04.2020 Środa

Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę.
Temat dnia: Sadzimy rośliny.

1. Ćwiczenie pamięci.

Dzieciaki na pewno znacie mnóstwo pięknych kwiatów, ale Nam na razie
potrzebne będą tylko cztery wybrane: hiacynt, tulipan, bratek i róża. Teraz

pobawimy się w ćwiczenie Waszej pamięci.

Rodzic układa na stole sylwety kwiatów: hiacynta, tulipana, bratka, róży.
Dziecko  podaje  nazwy  kwiatów  uprawianych  w  ogrodzie  i  liczy  je.
Wskazuje, który kwiat jest: pierwszy, drugi, trzeci, a który – czwarty.
Rodzic wraz z dzieckiem powtarza nazwy kwiatów na obrazku.
Następnie dziecko odwraca się, a rodzic chowa sylwetę jednego kwiatu.
Dziecko  patrzy  i  odgaduje,  którego  kwiatu  brakuje,  po  czym odtwarza
początkowy układ kwiatów – dokładając odpowiedni kwiat.

Oto kwiaty, które będą potrzebne nam do zabawy:

 

   HIACYNT



 

TULIPAN

 

BRATEK



 

RÓŻA

Jeśli macie swój własny ogródek poszukajcie w nim kwiatów z naszej
zabawy. Zobaczcie jak wyglądają, jak pachną, gdzie rosną. 

2. Zabawa ruchowa „Bukiety”.

Będą nam potrzebne pomoce z poprzedniej zabawy oraz jakaś przyjemna
melodia. Proponujemy tą:

https://www.youtube.com/watch?v=Tl8Z-tr73ss 
 

Rodzic zaprasza dziecko do zabawy przy rozłożonych wcześniej rabatkach
(kwiatach  z  poprzedniej  zabawy  rozłożonych  na  dywanie).  Przy
dźwiękach muzyki dziecko spacerują swobodnie po kwiatowym ogrodzie,
omijając leżące sylwety. Na przerwę w muzyce dziecko podnosi wysoko
jeden z  kwiatów i mówi jego nazwę. Rodzic powtarza zabawę kilka razy.
Na  koniec  zabawy dziecko  tworzy  bukiety  –  zbiera  wszystkie  kwiatki.
Dziecko wraz z rodzicem przelicza nazbierane do bukietu kwiaty. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tl8Z-tr73ss


3. Praca plastyczna

A teraz kochani zachęcamy Was do stworzenia swojego własnego ogrodu
w postaci pracy plastycznej. Technika jest całkowicie dowolna (możecie

użyć kredek, mazaków, farb, plasteliny, czego tylko chcecie). 
Możecie w nim umieścić poznane dzisiaj kwiaty oraz te które lubicie
najbardziej. Wydaje nam się, że super będzie się tworzyć kiedy w tle
popłynie muzyka ze wcześniejszej zabawy czyli „Cztery pory roku”

Antonio Vivaldiego.
 

4. Dla chętnych.

Jeżeli macie ochotę możecie wraz z rodzicami założyć swój własny
domowy ogródek. Poniżej podamy kilka przykładów co i jak można w nim

zasadzić. Powodzenia kochani !!!

Rzeżucha

Potrzebne ci będą:
* opakowanie lub dwa nasion rzeżuchy 
* wata lub lignina
* woda
* naczynie

Instrukcja sadzenia rzeżuchy:
1. Do naczynia włóż watę lub ligninę, możesz też rozłożyć ją na płaskim 
talerzu albo obłożyć nią zewnętrzną stronę salaterki (wówczas rzeżucha 
będzie przypominać zieloną górkę).
2. Zwilż watę wodą. Rozsyp nasiona. Postaraj się zrobić to w miarę 
równomiernie, by nie było „łysych” miejsc. Spryskaj je wodą. 
3. Przez cały okres uprawy (a trwa to około 1,5 tygodnia) podlewaj wodą 
(trzeba to robić codziennie, bardzo ważna jest tu regularność). Pierwsze 
nasiona kiełkują już po 2–3 dniach. Rzeżucha wyrośnie szybciej, jeśli 
postawisz ją w słonecznym, ciepłym miejscu. Po ok. 10 dniach można ją 
już ścinać i jeść. 

http://polki.pl/wielkanoc_rodzinne_swieta_artykul,10012917.html
https://mamotoja.pl/rzezuchowy-kopczyk,wielkanoc-artykul,8328,r1.html


Fasola 

Potrzebne Ci będą:
- 3 nasiona fasoli (proponuję fasolę "Jaś", bo nasiona są duże i dobrze 
widoczne są ich wszystkie części oraz zmiany w nich zachodzące, inne 
odmiany są również dobre)
- słoik  
- podstawka - miseczka pod słoik
- gaza
- gumka recepturka

Instrukcja sadzenia fasoli.
1. Gazę złożoną 2- krotnie naciągnąć na słoik i przymocować do niego 
gumką. 
2. Palcem wcisnąć gazę do środka słoika, tak, aby powstał dołek, w 
którym należy umieścić nasiona. Nadmiar gazy obciąć.
3. Do słoika wlać wodę tak, aby nasiona były stale wilgotne. Gaza nasiąka 
wodą i za jej pośrednictwem woda spływa do spodeczka. Z tego względu 
należy kilka razy dziennie uzupełniać wodę w słoiku, aby zapewnić 
nasionom ciągły dostęp wilgoci. Gdy pojawią się korzenie nie będzie 
konieczne tak częste uzupełnianie wody. 
4. Możesz ją wtedy wsadzić do doniczki z ziemią i nadal obserwować jej 
wzrost.


