
Wtorek, 14.04.

Dzień dobry,

witamy wszystkich po świętach, mamy nadzieję, że wszystkie dzieci czują się dobrze i mają ochotę 

na zabawę w naszym domowym przedszkolu. W tym tygodniu zaprosimy dzieci i rodziców do 

założenia domowego ogródka. Być może jest możliwość założenia go na balkonie, jeśli nie to 

wykorzystamy nasze domowe parapety. Zapraszamy do zabawy z nami.

Sadzimy cebulę.

Potrzebne rzeczy: worek ziemi 5 l. ( przyda się nam na kolejne dni), skrzynka na kwiaty lub 

pojemnik plastikowy, 5 cebul, rękawiczki ogrodnicze lub nitrylowe, radio z mp3 lub komputer, 

łopatka ( może być dziecięca do piasku), konewka z wodą.

Zapraszam Cię do posłuchania piosenki o cebuli. ( załącznik nr1)

Wspólnie słuchamy piosenki. Dajemy dziecku do ręki cebule w miseczce. Możemy narysować na 

cebuli uśmiechniętą buzię a na drugiej cebuli smutną buzię. Zapytajmy dziecko jak się czuje. 

Cebula może powiedzieć:

Jestem dzisiaj wesoła bo świeci słonko.  A Ty jak się czujesz? Pytamy dając do wyboru 

uśmiechniętą i smutną buzię cebuli.

Przekładamy  razem z dzieckiem cebule z miski do miski, turlamy ją do siebie..  Jeżeli mają 

Państwo  różne rodzaje cebul można pokazać je dziecku, aby widziało jak różne cebule można 

spotkać.



Zobacz! Cebula ma dużo warstw na sobie. Teraz obierzemy cebulę.

Wspólnie obieramy cebulę z łupin. Oddzielamy łupiny od cebuli.

Zobacz w środku cebula jest biała. Kiedy się ją kroi to szczypie w oczy.

Dziś zrobimy sobie w domu ogródek i zasadzimy naszą cebulę.

Aby wyrósł szczypiorek nasza cebula potrzebuje 3 rzeczy: ziemi, wody i słońca. 

Pokazujemy dziecku symbole: ziemia, słońce i woda. 

(symbole do zajęć ogrodniczych: załącznik nr 2a i 2b)

Po założeniu rękawiczek podajemy dziecku miskę z ziemią.. Warto rozłożyć gazety na stole i dać 

dziecku przesypywać ziemię, pozwolić by zanurzyło w niej ręce. Po zabawie przystępujemy do 

sadzenia cebuli.

Teraz posadzimy naszą cebulę.  Najpierw wsypiemy ziemię do doniczki. ( symbol: ziemia)

Wspólnie z dzieckiem przesypujemy ziemię do doniczki lub pojemnika. 

Teraz wykopiemy dołek na naszą cebulę.

Wykopujemy dołek  łopatką i umieszczamy cebulę do połowy w ziemi.

A teraz musimy podlać naszą cebulę wodą (symbol: woda).  Pokazujemy dziecku symbol wody i 

wspólnie  podlewamy naszą sadzonkę.

Nasza cebula już ma ziemię i podlaliśmy ją wodą. Czego jeszcze potrzebuje by wyrósł z niej 

szczypiorek? Jeżeli chcesz się dowiedzieć musimy podejść do naszego parapetu.

Podchodzimy do parapetu gdzie leży ostatni z symboli ( symbol: słońce).

Tak! Potrzebuje słońca. Dlatego naszą cebulę postawimy na słońcu i codziennie będziemy 

podlewać wodą.

Na nasz szczypiorek musimy jeszcze poczekać kilka dni.

Brawo! Nasz ogórek jest już gotowy, jutro zajrzymy do niego, aby podlać naszą cebulę.



Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres 

mailowy: domowo393@gmail.com  Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.

mailto:domowo393@gmail.com

