
Piątek 14.04.2021 r.: Pachnąco, kolorowo, smacznie, pięknie i zdrowo” 

 

1. Przed Wami kolejny dzień z Wiosną w tle. Zaczniemy go od „Pobudki z ogródka”.  

Zapraszamy Was na zabawy ruchowe w rytm muzyki:  

https://www.youtube.com/watch?v=uvMa8ihLKco 

2. W ramach podsumowania tygodnia zachęcamy Was do założenia „Wiosennego ogródka”,  

swojej hodowli fasoli, cebuli lub rzeżuchy. 

Jak założyć hodowlę: 

- fasoli: na słoiczku mocujemy gazę gumka recepturką jak wieczko, tworzymy lekkie 

wgłębienie               w gazie, do słoiczka wlewamy wodę do poziomu gazy, na gazie układamy 

nasiona fasoli. 

- rzeżuchy: nasiona zalewamy na kilka minut woda aby napęczniały, na talerzyku rozkładamy 

kilka warstw ręcznika papierowego i zwilżamy je wodą, a potem łyżką rozprowadzamy na 

nich nasionka; 

- cebuli: na słoiczku mocujemy gazę gumka recepturką jak wieczko, tworzymy spore 

wgłębienie         w  gazie, do słoiczka wlewamy wodę nieco powyżej poziomu gazy, na gazie 

układamy cebulę. 

Cebulki lub nasiona możecie zasiać w ziemi, na gazie lub ręczniku papierowym. Do dzieła 

mali ogrodnicy! ;) 

W linku znajduje się film z instrukcją jak założyć hodowlę rzeżuchy: 

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

3. Chciałybyśmy także, abyście założyli i prowadzili rysunkową kronikę wzrostu i rozwoju 

swoich roślin. Taki dzienniczek wiosennego obserwatora. 

A dla dociekliwych film „Jak rosną rośliny”:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=uvMa8ihLKco
https://www.youtube.com/watch?v=MfCoSQRMgfk
https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA


4. Na zakończenie zapraszamy Was do zabawy w „poszukiwaczy kolorów”, która polega na 

rozróżnianiu i nazywaniu kolorów w różnych odcieniach oraz poszukiwaniu kolorów w 

naturze. Do zabawy będzie Wam potrzebne pudełko po jajkach (a raczej ta jego część, w 

której znajdują się otwory na jajka), kredki lub flamastry oraz buty i sprawne oko ;) Chodzi o 

to, by zamalować doły tych otworów wybranymi kolorami, a następnie wybrać się w plener ( 

o ile pogoda na to pozwoli ☺), by poszukać w naturze przedmiotów w tych kolorach.  

W linku znajduje się opis tej zabawy oraz zdjęcia, które pomogą Wam wykonać tą pomoc:  

https://ekodziecko.com/poszukiwanie-kolorow 

5. Zadanie na karcie pracy – str.88 

Postarajcie się jak najdokładniej narysować pszczołę i motyla na kratkach obok wzoru. 

Możecie pomóc sobie linijką. 

 

Miłego weekendu ☺ 

Do zobaczenia w poniedziałek ☺ ☺ ☺ 
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