
Szczęść Boże.

Dziś w Uroczystość  Zwiastowania Pańskiego na początek posłuchajmy wiersza

„ Zdrowaś Maryjo jak Mamie szeptane”- brat T. Ruciński 

Właśnie teraz, w tej chwili, gdy mogę zbłądzić albo się pomylić.

Gdy  głupie pomysły łażą mi po głowie.

Gdy nuda coś szepnie, podpowie…

Módl się, proszę Maryjo, i ratuj jak ambulans.

Gdy serce jak latawiec bez sznurka chce pohulać

I komuś lub sobie krzywdę zrobić może

I płakać w chorobie albo jeszcze gorzej…

Bądź na czas Maryjo- z Bożym pogotowiem!

Dzień 3 .Temat dnia: SADZIMY I SIEJEMY

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: nasiona: rzeżuchy, rzodkiewki, fasoli, szczypioru, pietruszki, cebuli; ilustracje 
przedstawiające ogrodnika oraz narzędzia ogrodowe: grabie, łopatkę, konewkę; lupa; mikroskop;, Alfabet, 
słoiki, gaza, gumki recepturki, ołówek; karty pracy 3

• Tajemnica małego nasionka – słuchanie opowiadania Joanny 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.  Rozmowa  dotycząca  treści  opowiadania:  Kto
zaopiekował się ziarenkiem?; 

 Co zrobiło ziarenko w ziemi?; Dlaczego ziarenko się rozzłościło i co zrobiło ze złości?; Co pojawiło się
w miejscu  pęknięcia?;  Co  wyrosło  z ziarenka?.  „Kto  lub  co  jeszcze  rośnie  na  wiosnę?”  –  rozmowa  na
podstawie doświadczeń dzieci. 

•  „Ogrodnik” –  zabawa  językowa, poszerzanie  słownika  czynnego  dzieci.  N.  pokazuje  ilustrację
przedstawiająca ogrodnika przy pracy .Dzieci  opowiadają na podstawie ilustracji  i  własnej  wiedzy,  czym
zajmuje  się  ogrodnik,  jakich  narzędzi  i  przedmiotów  używa  w pracy  (grabie,  łopata,  konewka,  sekator,
nożyce, taczka, wiadro). Dzieci dzielą nazwy narzędzi na sylaby i na głoski. Opowiadają, do czego służą te
przedmioty i narzędzia. N. zwraca uwagę na to, że niektóre z tych narzędzi mogą być używane wyłącznie
przez  osoby dorosłe.  Zabawa może  być  przeprowadzona z  wykorzystaniem słownictwa w języku  obcym



nowożytnym,  np.  angielskim (dzieci  poznają  nazwy lecz  nie  dzielą  ich  na  sylaby  i  głoski):  ogrodnik  –
gardener, ogród – garden, kwiaty – flowers, ziemia – soil. 

• „Jakie jest to nasionko?” – zabawa badawcza. N. pokazuje grupie różne nasiona. Zadaniem dzieci jest
porównanie  wyglądu,  kształtu  oraz  wielkości  nasion,  np.:  rzeżuchy,  rzodkiewki,  fasoli.  Następnie  dzieci
oglądają nasiona przez lupę i pod mikroskopem. Omawiają ich wygląd w powiększeniu. 

Rozmowa na temat tego co roślinom potrzebne do wzrostu: Aby roślina urosła potrzebuje… Kieruje rozmową
tak, by dzieci wspólnie doszły do wniosku, że rośliny potrzebują wody, powietrza i ciepła. Na koniec dzieci 
odczytują tekst literowo obrazkowy. • nasiona: rzeżuchy, rzodkiewki, fasoli, lupy, mikroskop, 

• „Liczymy nasiona fasoli” – zabawa matematyczna. Dzieci siadają przy stolikach, na których w miseczkach
są przygotowane fasole. N. podaje proste przykłady do obliczenia – dodawanie w zakresie 10, np.: Ogrodnik
posadził  w  poniedziałek  cztery  nasiona  fasoli.  Następnego  dnia  posadził  jeszcze  dwa.  Ile  nasion  fasoli
posadził  ogrodnik?  Dzieci  układają  z  nasion  fasoli  zbiory  zgodne  z  poleceniem  nauczyciela,  następnie
podpisują zbiory za pomocą kartoników z cyframi z Alfabetu. Na koniec wybrane dziecko odczytuje ułożone
przez siebie kartoniki: Cztery i dwa to razem sześć. Po kilku przykładach podanych przez N. chętne dzieci
mogą podawać swoje propozycje zadań do obliczenia przez grupę. • nasiona fasoli, miseczki, Alfabet

 •  „Nasz  wiosenny  ogródek” –  zakładanie  uprawy  fasoli,  rzeżuchy  i  szczypiorku.  N.  prosi  dzieci,  by
przypomniały, co jest potrzebne roślinom do życia. Następnie prosi, by dzieci podzieliły się na trzy grupy –
jedna grupa będzie sadziła fasolę, druga – rzeżuchę, trzecia – cebulę. Na trzech stolikach stoją przygotowane
naczynia i przedmioty:  na stoliku pierwszym – kilka słoików, gaza,  gumki recepturki,  naczynię z wodą i
nasiona  fasoli.  Dzieci  nakładają  gazę  na  słoiki,  mocują  ją  za  pomocą  gumek  recepturek,  tak,  aby fasola
ułożona na gazie była lekko zanurzona w wodzie. Na drugim stoliku leżą płaskie plastikowe pojemniki, wata,
naczynię z wodą i nasiona rzeżuchy. Dzieci układają watę w pojemnikach, następnie posypują ją nasionami
rzeżuchy i podlewają tak, aby wata była mokra. Na trzecim stoliku stoją plastikowe pojemniki, naczynie z
ziemią, naczynie z wodą i cebule. Dzieci nasypują ziemię do plastikowych pojemników, umieszczają w niej
cebule i podlewają. Na koniec stawiają rośliny na parapecie w sali, tworząc kącik ogrodniczy. N. zachęca
dzieci  do  dbania  o  rośliny,  przypomina  o  codziennym  dolewaniu  wody.  •  kilka  słoików,  gaza,  gumki
recepturki, naczynię z wodą, nasiona fasoli, plastikowe pojemniki, wata, nasiona rzeżuchy, ziemia, cebule

 • Praca z KP3.28a – układanie historyjki obrazkowej, numerowanie obrazków we właściwej kolejności.

 • KP3, ołówek • Praca z KP3.28b – przeliczanie kwiatów w ogródku, wpisywanie liczb, dokonywanie 
obliczeń. 


