
Dzień dobry! 

Wiosna zawitała już pewnie do waszych ogródków? Jeśli macie ogród koło domu 
albo działkę, na pewno obserwujecie zachodzące tam zmiany.

Spróbujcie pobawić  się w ogrodnika  w domu. Na pewno znajdzie się jakaś 
cebulka do zasadzenia, kilka ziaren fasoli, a może pyszna rzeżucha?

Zastanówcie się co będzie Wam potrzebne do takiej zabawy? Czego roślinki 
potrzebują  do życia i wzrostu? Czego potrzebujesz, aby założyć ogródek na 
swoim oknie?



A oto etapy wzrostu fasoli –ciekawe, czy  Tobie uda się  taką wyhodować ?

Etapy wzrostu fasoli 

Trzy dorodne fasolki „Jasiek” umieść na gazie i zamocuj  gumką na  brzegu 
słoiczka. Nie zapomnij o wodzie

Możesz oznaczyć swoją hodowlę : weź rurkę plastikową i zrób na niej 
„chorągiewkę” z papieru. Na chorągiewce wpisz swoje imię . Może uda Ci się 
namówić mamę, tatę lub brata do założenia własnej hodowli ? Wtedy będziecie 
mogli porównywać efekty  swojej opieki nad roślinką…



Tak wyglądają korzenie, które wypuszczą twoje fasolki

a to już zielony listek 



  

Tak będzie wyglądać twoja hodowla za kilka – kilkanaście dni . Potem, z pomocą 
rodziców możesz przenieść ją delikatnie do ziemi w ogródku  POWODZENIA

Oprócz fasolki możesz wysiać na gazie lub wacie albo po prostu do ziemi w 
doniczce ziarna rzeżuchy  Zielone drobne listeczki są pyszne i zdrowe; 1 łyżeczka
dziennie to zdrowy dodatek do wiosennych kanapek 

A może uda się wyhodować  rzeżuszkę na nadchodzące Święta Wielkanocne ?  
Spójrz jaką możesz stworzyć piękną  i wesołą dekorację świąteczną…



Dla wszystkich małych ogrodników proponujemy przyjemną zabawę  masażyk  „ ROLNIK” .

Masażyk to zabawa, którą możesz powtórzyć  kilka razy z mamą, tatą i rodzeństwem

Masażyk „Rolnik”:

Kiedy słoneczko na niebie wschodzi

Rolnik na pole swoje wychodzi.

Chodzi powoli, ogląda grządki,

Wreszcie zaczyna wiosenne porządki.( powolne ruchy paluszków  dookoła pleców )

Ziemia jest po zimie twarda, 

Mocno wzruszyć ją trzeba,

Zrobić miejsce dla  nasionek,

By rosnąć mogły do nieba. ( „ugniatanie” dłonią pleców)

Rozsiewa  więc rolnik nasionka

szeroko, dokoła (szybkie ruchy opuszkami palców na całej powierzchni pleców)

ziarenka w ziemi miejsca szukają ( jednym palcem „wwiercamy się” w plecy mamy lub taty :)

a rolnik do słonka woła:

grzej słoneczko, grzej wesoło,

gdy nasionka cię poczują,

wtedy pięknie i równiutko 

w twoja stronę wykiełkują.( rysowanie słonka na plecach )

Kiedy słoneczko mocno przygrzewa

Rolnik roślinki swoje podlewa. ( od góry do dołu pleców szybki ruch wszystkich palców)

Rosną  wciąż w górę kiełki zielone ,

Równo na grządkach są rozłożone…( rysujemy palcami linie od dołu do góry pleców)

Co z nich wyrośnie? Poczekać  trzeba.( rysujemy linię od nasady pleców aż do karku)

Aż się roślinki wzniosą  do nieba

Może to żyto, a może gryka? A może kwiatki do wazonika?

A na zakończenie zabawy ćwiczenie grafomotoryczne ( ze strony pinterest.pl)

Pamiętajcie o podlewaniu Waszych roślinek 😊 Możecie też wykonać zdjęcia
Waszych roślin, a po ponownym uruchomieniu przedszkola zorganizujemy

z nich wystawę 😊
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