
 

Data: 26.03.2020 

Temat: Sadzimy i siejemy 

1. Zabawa językowa „Ogrodnik”- Rodzic pokazuje ilustrację przedstawiającą 

ogrodnika przy pracy.  

 

Rodzic zadaje pytania: Kto to jest? Czym zajmuje się ogrodnik? Jakich narzędzi używa 

przy pracy? (grabie, konewka, taczki, łopata, motyka, nożyce).  

 

Proszę poprosić dziecko, aby  podzieliło nazwy narzędzi najpierw na sylaby (ko – new – ka 

/ poproś dziecko, aby wyklaskało sylaby), a następnie na głoski (k-o-n-e-w-k-a/ poproś 

dziecko, aby policzyło głoski na palcach). Jeśli dziecko nie radzi sobie z głoskami, można 

pozwolić dziecku, aby posiłkowało się podpisami pod ilustracjami 



 

2. Na podstawie ilustracji w KZ (księga zabaw) s. 54-55 Rodzic zadaje pytania: Przyjrzyj 

się ilustracjom kwiatów i podaj ich nazwy (tulipan, krokus, przebiśnieg). Opowiedz  w jaki 

sposób rozwijają się rośliny cebulkowe? Aby roślina urosła potrzebuje?…… rodzic kieruje 

rozmową tak, by dziecko doszło do wniosku, że rośliny potrzebują wody, ziemi i słońca. Na 

koniec dziecko odczytuje tekst literowo-obrazkowy znajdujący się w żółtej ramce. 

 

2. Zabawa matematyczna „Liczymy nasiona fasoli” ( dyni, słonecznika, 

soczewicy, pestki z owoców… zapałek lub cokolwiek co mamy pod ręką w 

ilości 10 szt.) –  dziecko rozwiązuje zadania tekstowe przeliczając elementy 

(liczy na konkretach - czyli dostępnym materiale do liczenia układając go 

przed sobą zgodnie z tekstem zadania).  

➢ Ogrodnik posadził w poniedziałek cztery nasiona fasoli. Następnego dnia posadził 

jeszcze dwa. Ile nasion fasoli posadził ogrodnik?  

➢ Ogrodniczka posadziła trzy cebulki tulipana. Następnie dołożyła jeszcze dwie 

cebule. Ile cebulek tulipana posadziła ogrodniczka? 

➢ W ogrodzie wyrosło pięć krokusów, Alicja posadziła jeszcze cztery żonkile. Ile 

było w sumie wszystkich kwiatów? 

3. „Nasz wiosenny ogródek” – założenie uprawy z pestki z owoców, które 

dziecko np. zjadło dzisiaj.  Włożenie pestki do ziemi, podlanie i obserwowanie 

przez dziecko co kilka dni efektów. Przypomnienie o codziennym dbaniu o 

roślinę.   

4. Wykonanie karty pracy z KP3. 28a – układanie historyjki obrazkowej, 

numerowanie obrazków we właściwej kolejności  

5. Wykonanie karty pracy z KP3.28b– przeliczanie kwiatów w ogródku, 

wpisywanie liczb, dokonywanie obliczeń. 


