
Tematyka kompleksowa : Dzień w gospodarstwie  

9.04.2021 –piątek 

Temat dnia : Sadzimy i  siejemy . 

 

Dzień dobry kochane Puchatki . 

 

1.Poranna gimnastyka. 

Dzień dobry. Poruszajcie się na początek.  

https://youtu.be/xm93WFJ7bNs 

 

2. „Posadzimy, posiejemy” – rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza. 

Kaczki i kury 

Maria Czerkawska 

 

Dziś od rana kwaczą kaczki: 

– Zasiejemy wam buraczki. 

Dla nas to jest trud niewielki, 

Mamy dzioby jak szufelki… 

Praca pójdzie nam raz, dwa! 

Kwa, kwa, kwa! 

– Dziękujemy, dziękujemy! 

Sami grządki zasiejemy. 

I rzodkiewkę, i buraczki. 

Sio z ogródka, miłe kaczki! 

Sio nad wodę, sio! 

Woła, gdacze chór kokoszek: 

– Pomożemy sadzić groszek. 

Dla nas praca to niewielka, 

mamy dziobki jak szydełka. 

Potrafimy siać i mak! Kud-ku-dak! 

– Dziękujemy, dziękujemy! 

Sami wszystko posiejemy, 

zasadzimy groch, ogórki. 

A sio z grządek, miłe kurki! 

Sio z ogródka, sio! 

https://youtu.be/xm93WFJ7bNs


 

 

3.Rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza- R  stawia pytania do treści 

wiersza:  

W czym chciały pomagać kaczki i kury?  

Dlaczego gospodarze nie chcieli się zgodzić na ich pomoc?  

Co gospodarze chcieli zasiać, a co zasadzić?  

Czym się rożni sianie od sadzenia? 

 Jakie narzędzia trzeba mieć do siania, a jakie do sadzenia?  

Gdzie można coś siać lub sadzić?  

W jaki sposób należy dbać o to, co się posiało na polu, a jak o to, 

co się posiało w domu?  

 

4. „Puchatki” ostatnio zakładaliśmy w naszej sali w przedszkolu ogródek na 

parapecie , może w domu pomożecie rodzicom    w wiosennych pracach                   

w ogrodzie ? Prześlijcie koniecznie zdjęcia , bardzo jestem ciekawa waszej 

pracy w ogrodzie. 

 

A może ktoś spróbuje przeprowadzić doświadczenie ? 

Droga do światła” – doświadczenie.  

 

Przygotowujemy : pudełko po butach z pokrywką, tekturę, taśmę, nożyczki, 

małą doniczkę z ziemią i fragment kiełkującego ziemniaka. W jednej z 

węższych ścianek pudełka dzieci z pomocą R. robią otwór 

(kółko o średnicy ok. 7 cm). W środku pudełka przyklejają 2 przegródki tak, by 

podzieliły pudełko na 3 części. Przegródki mają być o kilka centymetrów 

węższe niż pudełko, należy je przykleić 

tylko do spodu i do jednej ze ścianek (jedno do lewej, drugie do prawej; 

powstanie labirynt). 

Do doniczki dzieci sypią ziemię, sadzą w niej ziemniak i obficie podlewają.  

Wstawiają doniczkę do pudełka leżącego na dłuższym boku, blisko ścianki bez 

otworu i zamykają pudełko. Odstawiają 

i codziennie sprawdzają efekty – jak wygląda i gdzie jest pęd ziemniaka.  

Przygotowują Dziennik obserwacji, np. kartkę z kalendarza trójdzielnego, w 

której zaznaczają długość pędu, liczbę listków itp.  

 

Bardzo jestem ciekawa Waszej pracy , czekam na zdjęcia nad adres: 

jagodappzawada@gmail.com 

 

5. Praca w kartach pracy nr 3 „Planeta dzieci”. 

 

5 latki – KP nr 3 , s-38- uzupełnij ilustrację nalepkami  , pokoloruj właściwe 

obrazki. 

mailto:jagodappzawada@gmail.com


 

6 latki – KP nr3 , s45-rozetnij obrazek i ułóż go ponownie , wytnij wyrazy                      

i wklej obok odpowiednich elementów. 

s.47 – wytnij zdjęcia i wklej we właściwe miejsca. 

 

 

Kochane „Puchatki” w dniu dzisiejszym kończymy pracę w kartach pracy nr 3 

w grupie 5 i 6 latków.  

W wolnej chwili , proszę o sprawdzenie , czy wszystkie zadania  są  zrobione.  

 

Jeśli są jakieś zaległości proszę o uzupełnienie ,bardzo ważne jest aby 

codziennie powtarzać poznane litery ,  cyfry . Zachęcam Was do częstego 

zaglądania do naszych kart pracy , czytania sylab , wyrazów ,zdań . 

A może macie w domach inne ciekawe książeczki , gdzie samodzielnie czytacie 

? Jeśli tak , to super .  

 

 

 

 

 

Miłego weekendu , życzę pięknej , słonecznej pogody  

 

 pozdrawiam pani Jagoda 

 

 

 


