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KOCHANE DZIECI

Dowiemy się dzisiaj, jak można wyhodować fasolkę w domu. 

WYHODUJMY SOBIE FASOLKĘ

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania pracy, polegającej na wyhodowaniu fasolki . 
Zachęcam do używania książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: 3 nasiona fasoli, (najlepsza będzie fasola ,,Jaś, bo 
nasiona są duże i dobrze widoczne), słoik 0,25 l, podstawka pod słoik, gaza, woda, gumka 
recepturka. 

WYSZUKIWANIE PRZEDMIOTÓW POTRZEBNYCH DO SADZENIA ROŚLIN- 
rozkładamy dziecku różne przedmioty na podłodze tak, aby znalazły się wśród nich, te które są 
potrzebne do sadzenia roślin, jak i te nie potrzebne. 
np: łopatka, ziemia, grabki, konewka, doniczka, nasionka, lalka, klocki, szczotka do czesania 
Zapraszamy dzieci do obejrzenia wszystkich przedmiotów. Zadaniem dziecka jest wybranie i 
przełożenie do pojemnika, przedmiotów potrzebnych tylko do sadzenia roślin.

ZABAWA ,,DONICZKA Z FASOLKĄ”- zapraszamy dzieci do zabawy ruchowej, rozkładamy na 
podłodze mały kocyk- doniczkę, dziecko to fasolka. Zachęcamy dziecko, żeby swobodnie 
spacerowało po pokoju. Na hasło fasolki do doniczki,  dzieci wchodzą na kocyk i siadają. Zabawę 
powtarzamy kilka razy.

WYHODUJMY SOBIE FASOLKĘ
Złożoną 2-krotnie gazę naciągamy na słoik,  należy ją przymocować do niego gumką. Palcem 
wciskamy gazę do środka słoika tak, aby powstał dołek, w którym umieszczamy fasolkę. Nadmiar 
gazy obcinamy. Do słoika wlewamy wodę tak, aby nasiona buły stale wilgotne. Słoik umieszczamy 



na podstawce, ponieważ za pośrednictwem gazy, woda będzie spływała po słoiku. Z tego powody 
należy uzupełniać wodę w słoiku kilka razy dziennie, aby zapewnić nasionom ciągły dostęp do 
wody. Gdy wyrosną korzenie nie będzie konieczne tak częste uzupełnianie wody.

GRATULACJE! ZADANIE WYKONANE

GOTOWE. Dokładnie myjemy dłonie wodą i mydłem.

Tak będzie wyglądała nasza fasolka jak wykiełkuje i trochę urośnie!

„SŁONKO ZAŚWIECIŁO”- masaż relaksacyjny                                                                            
Siadamy na dywanie, na przeciwko siebie.  Wykonujemy polecenia zawarte pod każdym wersem.

Słonko zaświeciło, 
(rysujemy na twarzy dziecka kółeczko)
ptaszki obudziło. 
(pukamy zgiętym palcem w dłonie dziecka)
Latają, ćwierkają ziarenek szukają. 
(opuszkami palców opukujemy ciało dziecka)
Słonko zaświeciło, 
(rysujemy na twarzy dziecka kółeczko)
misia obudziło. 
(pukamy zgiętym palcem w plecy dziecka)
Mruczy misio z głodu szuka wszędzie miodu. 
(delikatnie gładzimy całą dłonią brzuszek dziecka)
Słonko zaświeciło, 
(rysujemy na twarzy dziecka kółeczko)
wiewiórki zbudziło. 
(pukamy zgiętą dłonią w uda dziecka)



Po lesie skakały, 
(„skaczemy” palcami po głowie dziecka)
orzeszków szukały. 
(delikatnie przeczesujemy palcami włosy dziecka)
Słonko zaświeciło. 
(rysujemy kółeczko na twarzy dziecka)
Zajączki zbudziło. 
(gładzimy palcami powieki dziecka)
Po łące biegają, 
(dłońmi zgiętymi w pięści lekko uciskamy ciało dziecka)
marchewki szukają. 
(wkładamy dłoń za bluzkę dziecka)

Pobawimy się jeszcze raz?

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą lub zabawą?- zrób zdjęcia i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com
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