
   Drodzy Rodzice i moje Kochane Biedroneczki    

 

Przed nami kolejny tydzień edukacji online. Tematem przewodnim będą 

czynności wykonywane w naszych ogrodach. Przygotowane dla Was zadania 

pozwolą rozwinąć umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej, które zapewne 

posiadacie.   

Wiem, że podejmowany przez nas wysiłek oraz praca, jaką wykonujecie  

w domach, aby w pełni zrealizować omawiane zagadnienia, przyniesie 

oczekiwane rezultaty. Przesyłam Wam uśmiech, uściski i pozdrowienia.    

 

Beata Barbarzak  

 

 

Zadanie nr 1. 

Posłuchaj opowiadania, a następnie odpowiedz na podane pytania. Kolejno 

załóż własną hodowlę: rzeżuchy, cebulki lub fasolki – zdecyduj 

samodzielnie, jaką roślinę wybierzesz i zajmiesz się jej pielęgnowaniem.  

 

„Tajemnica małego nasionka”.  

J. Wasilewska 

 

Było sobie ziarenko. 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. 



 

 

 

• Kto zaopiekował się ziarenkiem? 

• Co zrobiło ziarenko w ziemi? 

• Dlaczego ziarenko było złe? 

• Co pojawiło się w miejscu pęknięcia? 

• Czy z ziarenka coś wyrosło? 

 

 

 

Zakładanie własnego, domowego ogródka: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WqUG3DAtC34 – rzeżucha  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wJSHFcJ2Fg0 – cebulka (szczypiorek) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRTZYFYhyI4 – fasolka   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WqUG3DAtC34
https://www.youtube.com/watch?v=wJSHFcJ2Fg0
https://www.youtube.com/watch?v=pRTZYFYhyI4


Zadanie nr 2. 

Wysłuchaj piosenki i postaraj się zapamiętać jej tekst. Podczas śpiewania 

graj określonymi wartościami rytmicznymi – ćwierćnuta    ,  używając 

instrumentów perkusyjnych znajdujących się  

w każdej kuchni.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fdhmWn8bi7o – „W naszym  

…………………………………………………………………………ogródeczku” 

 

 

„W naszym ogródeczku”. 

1..W naszym ogródeczku  

zrobimy porządki 3x. 

Wygrabimy ścieżki  

przekopiemy grządki 2x 

raz, dwa, trzy.  

2. Potem w miękką ziemię 

wsiejemy nasionka 3x. 

Będą się wygrzewać  

na wiosennym słonku 2x 

raz, dwa, trzy.  

3. Przyjdzie ciepły deszczyk 

i wszystko odmieni 3x. 

W naszym ogródeczku  

grządki zazieleni 2x 

raz, dwa, trzy.  

 

 

 

 

 

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


Zadanie nr 3. 

Popatrz jak nazywają się poszczególne elementy tworzące kwiat. Używając 

plasteliny nadaj roślinie kolor.  



Zadanie nr 4. 

Załóż strój gimnastyczny i wykonaj kilka ćwiczeń. Możesz włączyć muzykę. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8c6k4FGgHM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

 

Zadanie nr 5. 

Wytnij obrazki zgodnie z podaną instrukcją. Stwórz etapy rozwoju rośliny 

tak, żeby każda ilustracja była przyporządkowana do odpowiedniej cyfry.  
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https://www.youtube.com/watch?v=W8c6k4FGgHM
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8


Zadanie nr 6.  

Wykonaj karty pracy. 

 

„Olek i Ada A+ 4-latek cz. 2”: str. 44, 45, 46, 47. 

„Olek i Ada A+ 4-latek wyprawka plastyczna”: karta A, karta 12. 

„Olek i Ada A+ 4-latek książka”: str. 74, 75, 76, 77, .  

 

 

„Olek i Ada B 5-latek cz. 4”: str. 72, 73, 74, 75, 80, 81.  

„Olek i Ada B 5-latek wyprawka plastyczna”: karta  L, karta 8.  

„Olek i Ada B 5-latek książka”: str. 68, 69.  

 


