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KOCHANE DZIECI

Dzisiaj zasiejemy w naszym ogródku nasionka, obok szczypiorku i natki wyrośnie nam koperek. 

SIEJEMY KOPEREK

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania pracy, polegającej na zasianiu nasion kopru . 
Zachęcam do używania książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: nasz pojemnik z zasadzoną cebulą i pietruszką , 
zasiejemy tam nasiona (jeśli nie ma tam miejsca to naszykuj doniczkę i ziemię), paczka nasion 
kopru, konewka z wodą, grabki.

,,TAJEMNICA  MAŁEGO NASIONKA”  J. WASILEWSKIEJ- przeczytajmy opowiadanie i  
odpowiedzmy na pytania.

„Było sobie ziarenko. Ziarenko było maleńkie i słabe. Bało się, że zjedzą je ptaki, albo polna 
myszka. Ale zaopiekował się nim ogrodnik, który był duży i silny. Chodził po ogrodzie z łopatą i 
kopał ziemię. Włożył ziarenko do świeżo skopanej ziemi. A tam pod ziemią było ciemno, ciepło i 
cicho. Teraz sobie pośpię – pomyślało ziarenko. Leżało spokojnie przez jakiś czas, aż nagle 
poczuło, że wokół zrobiło się mokro. Ach! To pewnie ogrodnik podlał ziemię! Rozzłościło się 
okropnie. Ze złości zaczęło się nadymać i pęcznieć tak mocno, aż pękło. Ale nic złego się nie stało. 
W miejscu pęknięcia pojawił się mały, biały kiełek. Małe ziarenko zaczęło szybko rosnąć. Ogrodnik
podlewał je, a słońce ogrzewało swoimi promieniami i w niedługim czasie zamieniło się 
w...........Wówczas dzieci wypowiadają się w co zmieniło się nasionko.

Kto zaopiekował się ziarenkiem? (ogrodnik)
Gdzie ogrodnik włożył ziarenko?  (do ziemi)
Co zrobił ogrodnik? (podlał ziemię)
Co ogrzewało ziarenko? (słońce)
Jak myślisz, co wyrosło z ziarenka?



,,OD NASIONKA DO KWIATKA”- wydrukujmy i wycinamy historyjkę obrazkową. Poprośmy 
dziecko o ułożenie jej. ZAŁĄCZNIK

SIEJEMY NASIONA KOPERKU- do pojemnika  wsyp ziarno kopru. Pokażmy dziecku jak 
wygląda, daj mu powąchać, dotknąć i poprzekładać z ręki do ręki.
Siejemy nasionka w pojemniku z naszą cebulą i pietruszką (jeśli nie ma tam miejsca, nasyp ziemię 
(3/4 doniczki) do przygotowanej doniczki i wyrównajcie grabkami lub palcami).  Posiej równo 
ziarno kopru (ziarenko obok ziarenka) na całej powierzchni, ale nie za grubo. Następnie przykryj 
ziarenka centymetrową warstwą ziemi. A teraz podlewamy wodą z konewki. Na kiełki trzeba 
poczekać kilka dni. Codziennie zraszajmy ziemię!
Pamiętaj, aby nasz pojemnik stał na słonecznym parapecie. 

GOTOWE. Dokładnie myjemy dłonie wodą i mydłem.

GRATULACJE!  KOPEREK  ZASIANY

Tak będzie wyglądała nasz koperek, gdy trochę urośnie!

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


ZAŁĄCZNIK 


