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Materiał dla dzieci 6, 5, 4, 3 letnich

1. „Skoki przez drabinkę” -  zabawa ruchowa.
Wykonaj  drabinkę  sam  lub  z  pomocą  rodzica  z  gazety  lub  kartki.  Potnij  
z niej paski (około 5 centymetrów). Następnie połóż te pocięte paski na podłodze, ułóż
wzór drabinki. 
Zadanie polega na sprawnym przeskakiwaniu kolejnych szczebelków.

2. „Rosną roślinki" – zabawa ruchowa.

https://www.youtube.com/watch?v=x0fhwXMHqec – link muzyki do zabawy.

Przykucnij, jesteś małym ziarenkiem, które mieszka w ziemi. Gdy słyszysz muzykę,  w jej 
rytm zaczynasz powolutku „rosnąć” unieś ręce, wywijaj nimi w różne strony, chcąc się 
przedostać na powierzchnię ziemi. Gdy już dojrzejesz, powolutku unieś się do góry , 
rozchyl ręce na boki, gdyż już jesteś dojrzałą roślinką. Gdy muzyka ucichnie ponownie, 
powoli przykucnij , gdyż słonko grzało za mocno i roślinka obeschła. Gdy usłyszysz 
ponownie muzykę to wyobraź sobie, że spadł deszcz i roślinki na nowo ożywają.

https://www.youtube.com/watch?v=x0fhwXMHqec


3. „Ogródek na oknie” - opowiadanie M. Kownackiej.
Poproś rodzica o przeczytanie opowiadania.

Już wszystkim zima dokuczyła.  Wszyscy tęsknią do ciepła i  zieleni.  Powiedziały  sobie
dzieci:  –  Pierwsze  zieleninki  sadzimy  do  skrzynki.  Jutro  będziemy  wysiewać  nasiona
pomidory i rzeżuchy, sadzić szczypiorek i pietruszkę.
Nazajutrz  rano  dzieci  wsypały  nasiona  rzeżuchy  do  słoika  i  zalały  ciepłą  wodą.  Do
skrzynek  i  doniczek  wyłożonych  skorupkami  i  napełnionych  ziemią  wysiały  pomidory  
i przykryły je szybami – żeby ziemia nie wysychała.
Dyżurni  podlewali  pilnie  ziemię  w  skrzynkach  i  doniczkach.  Najpierw  zaczęła  
kiełkować  rzeżucha.  Szczypiorek,  cebula  i  pietruszka  szybko  się  zazieleniły,  
a pomidory zaczęły wschodzić po ośmiu dniach.

Udziel odpowiedzi na pytania:
Co postanowiły zrobić dzieci, aby wiosna zawitała do ich sali?
Jakie rośliny posadziły dzieci?
Jakie warunki są potrzebne aby roślinki wyrosły?
Jaka roślina pierwsza zakiełkowała?

„Nasze dzieci chcą odkrywać świat. Dajmy im klucze do tych poszukiwań”
                                                                                                                 Maria Montessori

Drodzy  Rodzice jeśli  chcecie  dziecko  nauczyć  odkrywania  świata,  natury,  roślin  
i zwierząt, jak również szacunku do otaczającej nas przyrody pozwólcie swoim pociechom
doświadczać  w  pracach  ogrodniczych.  Są  one  bardzo  istotne  dla  rozwoju  Waszego
dziecka.

4. Zakładamy własną hodowlę roślin.
Obejrzyj w domu jakiś kwiat, który rośnie w doniczce. 
Spytaj rodzica, czy wie jak nazywa się ta roślina? 
Zastanów się czego roślina potrzebuje do życia?

Dziś pobawimy się w ogrodników. 
Wyhoduj swoją roślinę. Nie musi to być cebula, czy fasola, może to być nasionko lub 
dowolna sadzonka. 
Załóż fartuszek, aby się nie pobrudzić i przygotuj z rodzicem odpowiednie miejsce do 
pracy.

Materiały potrzebne do pracy:
ziemia, doniczka lub słoik, gaza, gumka recepturka. 
Jeśli nie masz ziemi, to się nie martw. Wystarczy słoik z wodą.



Propozycja nr 1.
Wsyp ziemię do doniczki, zrób w ziemi małą dziurkę i włóż nasionko lub roślinkę. Przysyp 
delikatnie ziemią. Podlej.

Propozycja nr 2.
Do słoika wlej wodę. U góry załóż gazę, tak, aby lekko namoczona była w wodzie. 
Na gazie połóż np.: fasolę, groch lub inne nasionko jakie masz w domu.



Propozycja 3.
Do słoika wlej wodę i na wierzch połóż cebulę. 

Swoje roślinki postaw w słonecznym miejscu i codziennie obserwuj co będzie się działo. 
Poproś rodzica, aby fotografował twoją hodowlę, abyś mógł zobaczyć cykl rozwoju swojej 
rośliny. 

Uporządkuj swoje miejsce pracy, wyczyść narzędzia i odłóż na swoje miejsce. 

Pamiętaj o podlewaniu swoich roślin!!!

Czekamy na zdjęcia! 


