
ŚRODA 15.04.2020 

 

KOCHANE DZIECI 

 

W naszym domowym ogródku mamy już zasadzoną cebulę. Dzisiaj zasadzimy kolejne warzywo, 

wyrośnie z niego zielona natka, którą wykorzystamy w kuchni do wielu potraw. Wiesz już, jakie to 

będzie warzywo? 

 

SADZIMY PIETRUSZKĘ 

 

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania pracy, polegającej na zasadzeniu korzenia 

pietruszki aby wyhodować natkę . Zachęcam do używania książki do komunikacji w trakcie 

proponowanych aktywności. 

Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: nasz pojemnik z zasadzoną cebulą, dosadzimy tam 

pietruszkę (jeśli nie ma tam miejsca to naszykuj doniczkę i ziemię). Dwa,trzy korzenie pietruszki, 

marchewka, konewka z wodą, łopatka (może być łyżka). 

 

,,W NASZYM OGRÓDECZKU”- posłuchajmy piosenki, spróbujmy pokazywać gestami 

czynności wykonywane w ogródku, np: grabimy, kopiemy, siejemy, pada deszczyk. 

 

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

 

ZAGADKA - przeczytajmy i rozwiążmy zagadkę a dowiemy się co dzisiaj zasadzimy w naszym 

domowym ogródku. 

 

Każdy z was odgadnie 

łatwo tę zagadkę. 

Ma bielutki korzeń 

i zieloną natkę. (pietruszka) 

 

Jak kolor ma korzeń pietruszki? (biały) 

Jaki kolor ma natka pietruszki? (zielony) 

 

SADZIMY KORZEŃ PIETRUSZKI 

 

Ale, ale…. 

Która ilustracja przedstawia  pietruszkę? 

Poprośmy dziecko, aby wskazało nam pietruszkę. 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSADZIMY KORZEŃ PIETRUSZKI- do pojemnika dajmy dziecku marchewkę i  dwie, 

trzy pietruszki najlepiej z kiełkującą natką. 

 

Poprośmy dziecko aby wybrało tylko pietruszki. Przycinamy pietruszkę tak, aby do sadzenia został 

nam 5-6 centymetrowy kawałek grubego końca pietruszki. Sadzimy pietruszkę w pojemniku obok 

naszej cebuli (jeśli nie ma tam miejsca, nasyp ziemię (3/4 doniczki) do przygotowanej doniczki i 

wyrównajcie grabkami), łopatką (łyżką) wykopcie dołki. Wkładamy pietruszkę do dołków tak, aby 

3/4 korzenia było w ziemi. Następnie obsypujemy ziemią i ją uklepujemy. A teraz podlejmy wodą z 

konewki. Aby urosła natka trzeba poczekać kilka dni.                                     

Ustaw pojemnik  na słonecznym parapecie. 

GOTOWE. Dokładnie myjemy dłonie wodą i mydłem. 

 

GRATULACJE!  PIETRUSZKA ZASADZONA 

 

Pamiętaj, żeby codziennie podlewać ziemię wokół pietruszki! 

Tak będzie wyglądała nasza natka, gdy urośnie! 

 



 

Praca dla chętnych- drukujemy  ilustrację, przecinamy ją na trzy lub więcej części o różnej 

wielkości. Powstały nam puzzle. Ułóżmy je i przyklejmy na kolorowej kartce z bloku. 

 

GRATULACJE!  ZADANIE WYKONANE 

 

GOTOWE. Dokładnie myjemy dłonie wodą i mydłem. 

 

 

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą lub zabawą?- zrób zdjęcia i wyślij na adres mailowy: 

domowo393@gmail.com 

 

 

mailto:domowo393@gmail.com

