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Sadzimy i siejemy

1. Powitanka. 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA

2. „Posadzimy i posiejemy”- rozmowa na podstawie wiersza.

„Kaczki i kury’ – M. Czerkawska / zał.1/

Dziś od rana kwaczą kaczki:

- zasiejemy wam buraczki

Dla nas to jest trud niewielki, 

Mamy dzioby jak szufelki…

Praca pójdzie nam raz, dwa!

Kwa, kwa, kwa!

- Dziękujemy, dziękujemy!

Sami grządki zasiejemy.

I rzodkiewkę i buraczki.

Sio z ogródka miłe kaczki!

Sio nad wodę, sio!

Woła, gdacze chór kokoszek:

- Pomożemy sadzić groszek.

Dla nas praca to niewielka,

Mamy dziobki jak szydełka.

Potrafimy siać i mak!

Kud – ku – dak!

Dziękujemy, dziękujemy 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA


Sami wszystko posiejemy,

Zasadzimy groch, ogórki.

A sio z grządek, miłe kurki!

Sio z ogródka, sio!

Pytania:

- w czym chciały pomagać kaczki i kurki?

- dlaczego gospodarze nie chcieli się zgodzić na ich pomoc?

- co gospodarze chcieli zasiać, a co zasadzić?

 - czym się różni sianie od sadzenia? / nasiona, sadzonki/

- jakie narzędzia trzeba mieć do siania, a jakie do sadzenia?

- w jaki sposób należy dbać o to, co się posiało w domu, a jak o to co  

   posiało się na polu? /dostęp do słońca i wody/

3. ”Czego potrzebują rośliny?- film, z którego dowiadujemy się, jakie są 
etapy rozwoju rośliny i czego ona potrzebuje do życia.

https://www.youtube.com/watch?v=koVl4AFn3Js

4. „Jak rośnie fasola, pomidor, cebula” - Karty Pracy 3, str. 47 – wytnijcie
zdjęcia ze strony 61 i wklejcie we właściwe miejsca. Opowiedzcie 
Rodzicom jak rośnie cebula, fasola i pomidor.

5. „Uprawa szczypiorku na parapecie” – możecie wyhodować własny 
szczypiorek w domu, zobaczcie filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=2dj5BCY1OAc

6. „Taczka” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania w parach. 
Jedna osoba z pary ( dziecko) kładzie się na brzuchu i opierając się na 
rękach unosi tułów ( będzie taczką ), druga, stojąca za plecami, łapie 

https://www.youtube.com/watch?v=2dj5BCY1OAc
https://www.youtube.com/watch?v=koVl4AFn3Js


dziecko za kostki i unosi do góry. Poruszają się do przodu, co jakiś czas 
następuje zmiana ról.

7.„Doniczka”- praca konstrukcyjna. Jeśli macie w domu butelkę 
plastikową i sznurek, możecie zrobić doniczkę, z której roślina sama 
będzie czerpała wodę:

https://www.youtube.com/watch?v=q7WtYb3pq0M

7. „Gimnastyka w domu i w przedszkolu” – zestaw ćwiczeń 
gimnastycznych

https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc

8. Praca z książką „Liczę”, str.56 – ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań 
tekstowych.

9. „Gimnastyka buzi i języka” – zabawy logopedyczne

https://www.youtube.com/watch?v=JmlWtzAdFe0

Bardzo dziękuję Wam i Waszym Rodzicom za to, że tak dzielnie i 
wytrwale pracowaliście w domu. Do zobaczenia w poniedziałek w 
przedszkolu!

https://www.youtube.com/watch?v=JmlWtzAdFe0
https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc
https://www.youtube.com/watch?v=q7WtYb3pq0M

