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Przedszkole Sióstr Misjonarek Św. Rodziny  - Białystok, ul Dobra 1A 
 

Grupa „Zajączki” 

Temat tygodnia „Niedługo Wielkanoc” – 30.03 – 03.04.2020r. 

 

Wtorek – 31.03.2020r. – „Na polu” 

1.  „Wspólna praca” – słuchanie wiersza, autor: Ludwik Wiszniewski 

Uważne słuchanie wiersza czytanego przez rodzica. Dziecko musi zwrócić uwagę na wszystkie 

trudne słowa i postarać się je zapamiętać. 

 

Kwaknął kaczor raz i drugi: 

− Na podwórku widzę pługi… Kwa, kwa! 

Wróbel siedzi na stodole: 

− Już gospodarz jedzie w pole… Ćwir, ćwir! 

Zając przysiadł na ugorze: 

− Już gospodarz w polu orze… Hop, hop! 

Na podwórku kogut pieje: 

− Już gospodarz w polu sieje… Ko, ko! 

Na topoli kraczą wrony: 

− Już koniki ciągną brony… Kra, kra! 

Teraz krzyczą wszyscy razem: 

− Oraliśmy z gospodarzem! Hej! hej! 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza, np.: Czy zrozumiałeś wszystkie słowa użyte w wierszu? 

Rodzić wyjaśnia, co to jest pług, ugór, orka, brona. Czy zapamiętałeś jakie zwierzęta występowały 

w wierszu? Co robiły i o czym opowiadały? Rodzić  zachęca dziecko do tworzenia zdań z 

niektórymi słowami użytymi w wierszu. Można poprosić aby dziecko przeliczyło słowa w 

zdaniach i na palcach pokazało ich liczbę. 

 

2. „Dlaczego rośliny rosną?” – burza mózgów podsumowana w formie pracy plastycznej. 

Zanim dziecko zacznie prace należy omówić z nim, czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć i się 

rozwijać oraz ustalić czas wykonywania pracy. Kiedy dziecko rozumie polecenie to musi 

wykonać plakat, który pokaże to w zrozumiały sposób. Może tworzyć ilustracje, rysować 

ilustracje i pisać wyrazy. Podczas pracy rodzić służy radą, pomocą i udziela wskazówek. Po 

upływie ustalonego czasu, rodzić prosi swoje dziecko o omówienie swojej pracy.  

 

3. „Zakładamy uprawę ziół” – zabawa badawcza. (załącznik nr 1) 

Dziecko próbuje odpowiedzieć na pytanie: jakie rośliny może uprawiać rolnik oraz co można 

zrobić z tych roślin? Co to są zioła, jak wyglądają, do czego można je wykorzystać. Jeśli jest 

możliwość to można razem z dzieckiem posadzić kwiaty, cebule lub pokazać jak należy dbać o 

rośliny. 

 

4. ! W ćwiczeniach str.: 45,47!  
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Załącznik nr 1 
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Dodatkowo: 

https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA – film o tym, jak rosną rośliny 

https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA

