
Temat kompleksowy: „Dbamy o przyrodę”  
(realizacja programu Kubusiowi Przyjaciele Natury”)                              
Termin realizacji: 20.04.2020.- 24.04.2020r.

 Czwartek dn. 23.04.2020r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Witamy Was w przestrzeni kulinarnej. 
Na  dzisiejszych  zajęciach  będziemy  kształtować  umiejętności  obserwacyjne

oraz postaramy się założyć plantacje domowe wybranych roślin, wykorzystując to co
mamy w naszych domach. 
Nasze zajęcia składają się z dwóch części: część I - główna, część II- popołudniowa
utrwalająca.  
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Na początek zaśpiewajcie na powitanie naszą piosenkę                                       
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2. Na  dzisiejsze  zajęcia  prosiłyśmy  byście  przygotowali  z  rodzicami  nasiona
owsa, cebulkę dymkę, ziarna fasoli, nasiona na kiełki oraz duży słoik.
Prosimy byście na początek posłuchali  pewnego wiersza,  rodziców prosimy
o przeczytanie go dzieciom.

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


Wiersz S. Jachowicza „Ziarnko” 

„Patrzaj, patrzaj kochaneczku 
Co tu sztuki w tym ziarneczku,
Niby martwe, jednak żyje; 
A gdy je ziemia okryje,
Spocznie po pierzynką 
I przebudzi się roślinką”.

Warto wiedzieć,  że roślina to taki organizm zbudowany z komórek,  dzięki  
którym  oddycha,  odżywia  się,  wzrasta  i  rozwija  się.  Prawidłowy  rozwój  
większości  roślin  odbywa się  dzięki  ich  możliwości  korzystania  ze  światła
i  wody.  O  czym  zapewne  już  wiecie,  pamiętacie  nasze  doświadczenie
z przedszkola. Uprawialiśmy roślinę o potocznej nazwie „Grudnik”



3. Ciekawi  jesteście  czemu się  teraz przyjrzymy bliżej  … Brawo !  Będzie  to
ziarenko fasoli, nasionko owsa i cebulka dymka, ponieważ z każdego z nich
tak jak wierszu - przebudzi się roślinka. 
Teraz prosimy by każde z Was położyło przed sobą na stoliku ziarenko fasoli,
nasionko  owsa  i  cebulkę  dymkę.  Koniecznie  pod  okiem  rodziców  !
powąchajcie,  poobserwujcie  te  trzy  elementy.  Możecie  wziąć  je  w  rączki
i zbadać ich kształt i wielkość.

- ziarenko fasoli: najczęściej występuje w białym kolorze, niektóre odmiany
fasoli mogą być kolorowe, ziarenko fasoli może mieć kształt owalny bądź
okrągły, 

– nasionko  owsa:  najczęściej  małe  ziarna  nazywane  łuskami,  podłużne
w  kolorze  bladożółtym  do  brązowożółtego,  o  charakterystycznym
zapachu,



- cebulka dymka: to po prostu mała cebulka zwyczajna, ma kształt kulisty
bądź sopelkowaty, kolor biały lub jasnokremowy, zapachem cebulka dymka
przypomina zwyczajną cebulę, jednak ten zapach jest znacznie łagodniejszy
dla naszego nosa niż zapach dużej cebuli, 

Zachęcamy Was, byście spróbowali założyć wspólnie z rodzicami mini uprawę
cebulki dymki w domu. Obiecujemy, że już po kilku dniach z cebulki obudzi 
się zielony szczypiorek, idealny do jajecznicy, kanapek ...Filmy które mogą  
Wam w tym pomóc to: https://www.youtube.com/watch?v=8JiuiLq38zE lub  
https://www.youtube.com/watch?v=2dj5BCY1OAc 
Poziom  1:  Dziecko  doświadcza  polisensorycznie  z  w/w  elementami,  
wspomagane przez rodziców  - wykorzystanie metody F. Affolter.

4. Jeśli  nie  uprawa  cebulki  dymki  na  szczypiorek,  to  może  domowa  uprawa
nasion na kiełki. Musicie wiedzieć, że szczypiorek i kiełki to jedne z wielu
smacznych  dodatków  do  sosów,  twarogów  czy  ziemniaków.  Doskonale
wzbogacają smak sałatek i kanapek. 
Zapraszamy do wspólnej pracy ! ( nagranie wideo ).

https://www.youtube.com/watch?v=2dj5BCY1OAc
https://www.youtube.com/watch?v=8JiuiLq38zE


CZEŚĆ II
1. Mamy  nadzieję,  że  podobały  Wam się  dzisiejsze  zajęcia.  Zapraszamy  Was

teraz do zabawy wspólnie z rodzicami, spróbujcie połączyć ziarenko z rośliną.
Powodzenia !

Poziom  1:  Dziecko  wspomagane  przez  rodziców:  maluje  gąbką  moczoną
w  farbie  koloru  żółty-słomkowy  -  cebulkę,  metodą  stemplowania,  zaś  
paluszkiem, moczonym w farbie zielonej maluje szczypiorek. 

!!! Na jutrzejsze zajęcia potrzebne Wam będą: duży arkusz papieru, farby, patyczki
kosmetyczne, waciki kosmetyczne lub gąbki. 

Życzymy udanej zabawy ! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak



 


