
Temat: Od nasionka do rośliny.  28.04.2020 r. 

1. Obejrzyj filmiki dotyczący hodowania roślin i odpowiedz na pytania. 

 

Linki do filmów:  

https://www.youtube.com/watch?v=H9KgApd4_wQ 

https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA 

Pytania dotyczące treści filmów: 

 

 

 

 

 

2. Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej fazy wzrostu roślin – od nasionka do rośliny, 

 

 
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/wykres-przedstawiajacy-wzrost-roslin_4805699.htm 

następnie ułóż/wskaż obrazki w odpowiedniej kolejności zaczynając od najwcześniejszej 

fazy. 

 

 

- Z czego wyrasta roślina? 

- Co jest potrzebne roślinom do tego, aby mogły rosnąć? 

- Jak należy opiekować się zasianymi nasionkami? 

https://www.youtube.com/watch?v=H9KgApd4_wQ
https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/wykres-przedstawiajacy-wzrost-roslin_4805699.htm
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3. Na obrazkach przedstawione zostały nasiona i to co z nich wyrasta. 

 

                 FASOLA                              

                DYNIA                                                                        

              SŁONECZNIK                     

4. Wierszyk dźwiękonaśladowczy "Zwierzęce gadanie" J. Beszczyński. Naśladuj odgłosy 

zwierząt, których nazwy pojawiły się w treści wiersza.  

 

Co mówi bocian, gdy żabkę zjeść chce? Kle, kle, kle. 

Co mówi żaba, gdy bocianów tłum? Kum, kum, kum. 

Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał? Miau, miau, miau. 

Co mówi kura, gdy znosi jajko? Ko, ko, ko. 

Co mówi kogut, gdy budzi się w kurniku? Ku-ku-ryku. 

Co mówi koza, gdy jeść jej się chce? Me, me, me. 

Co mówi krowa, gdy brak jej tchu? Mu, mu, mu. 

Co mówi piesek, gdy kość zjeść by chciał? Hau, hau, hau. 

Co mówi baran, gdy spać mu się chce? Be, be, be. 

Co mówi ryba, gdy powiedzieć chce? Nic! Przecież ryby nie mają głosu! 

 

5. Zabawa ruchowa z elementem przysiadu „Siejemy nasiona”.  

Dzieci "trzymają w ręce torebki z nasionami". Wykonują przysiady, naśladują wkładanie 

do ziemi nasion i zasypywanie ich. Ruchy powtarzają kilka razy.  

Zabawę wykonujemy podczas słuchania piosenki pt.:”W naszym ogródeczku”. 

 

Link do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=fdhmWn8bi7o 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fdhmWn8bi7o
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6. Karta pracy. Połącz warzywa z ich cieniami, następnie podaj ich nazwy. 

 

 
 

http://www.supercoloring.com 

 

 

 

 

http://www.supercoloring.com/
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7. Praca techniczna „Słonecznik”.  

Potrzebne będą: 

 tekturka/sztywny karton, 

 klej magiczny/introligatorski/uniwersalny, 

 pestki dyni – można je pomalować żółtą farbą, 

 zielona słomka tekturowa, 

 słonecznik/czarnuszka/lub inna przyprawa np. ziarenka pieprzu lub po prostu kulki 

bibuły, 

 nożyczki. 

Słonecznik krok po kroku 

1. Z tekturki wycinamy koło. 

2. Tekturkę smarujemy klejem i wyklejamy na około pestkami dyni. 

3. Środek smarujemy klejem i posypujemy czarnuszką lub inną przyprawą. Odkładamy 

do wyschnięcia kleju. 

4. Od tyłu przyklejamy zieloną, tekturową słomkę. Gotowe!!! 

 

 
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/09/slonecznik-praca-techniczna-dla-dzieci.html 

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/10/jak-zafarbowac-pestki-dyni.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/09/slonecznik-praca-techniczna-dla-dzieci.html

