
Piątek, 17.04. 

 

 

Witamy serdecznie, 

dziś świeci piękne słońce, pewnie Wasze uprawy pięknie wyglądają. Bardzo chcielibyśmy je 

zobaczyć. Dzisiaj dołączy do naszego ogródka fasola. Mieliśmy już malutkie ziarna rzeżuchy, 

cebulę a teraz duże ziarno fasoli. Zachęcamy do korzystania z symboli w trakcie zajęć i  

zapraszamy do zabawy. 

 

Potrzebne rzeczy: Średniej wielkości słoik, gaza kwałek sznurka lub gumka recepturka, paczka 

fasoli Jaś, woda, komputer z dostępem do Youtube, kartka A3, kartka w kolorze brązowym A4, 

farby: zielona i żółta, połowa surowego ziemniaka. 

 

Dziś posadzimy w naszym ogródku fasolę. Zanim to zrobimy zapraszam Cię do tańca. 

Zatańczymy polkę fasolkę. W trakcie słuchania piosenki zachęcamy dziecko do ruchu, tańczymy 

wspólnie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aec-XvN8bWI&list=RDaec-XvN8bWI&index=1 

  

Podajemy dziecku miskę z fasolą Jaś. Dajemy dotknąć fasolę, pozwalamy by dziecko zanurzyło 

ręce w misce .Opisujemy dziecku wygląd fasoli, mówimy, że jest biała twarda itd. 



Popatrz ile mamy tutaj fasoli. Z takiej fasoli możemy ugotować pyszną zupę. My jednak 

wybierzemy najładniejsze ziarna  i posadzimy je w naszym ogródeczku. Pozwalamy wybrać 

dziecku kilka ziaren fasoli. Resztę fasoli odstawiamy na bok. 

Dziś nie zasadzimy fasoli w ziemi tylko będzie rosła w słoiku wypełnionym wodą. Do tego 

potrzebujemy słoik, gazę, sznurek i konewkę z wodą. Kładziemy przed dzieckiem potrzebne 

rzeczy, nakładamy gazę na słoik i zawiązujemy sznurkiem wokół słoika. Gaza powinna mieć 

wgłębienie tak by można było położyć na niej ziarna fasoli i żeby była lekko zanurzona w wodzie 

( jak na zdjęciu powyżej). 

Teraz nalejemy do słoika wody. Wspólnie z dzieckiem nalewamy wody do słoika tak by woda 

zakrywała większą część gazy. 

Pomożesz mi ułożyć nasionka? Wspólnie z dzieckiem układamy na gazie naszą fasolę i 

odstawiamy na parapet. 

Gotowe! Teraz musimy pamiętać o naszej fasoli i dolewać do niej wody by mogła wyrosnąć 

piękna. 

Teraz zapraszam cię do zrobienia drzewka cytrynowego. 

Wycinamy  z brązowej kartki kształt doniczki. Na tackę nalewamy farby żółtą i zieloną. Kroimy 

ziemniaka na pół. Następnie przyklejamy doniczkę na kartce . Dziecko moczy rączki w zielonej 

farbie i maluje gałązki naszej cytrynki. Kolejny krok to stemplowanie. Dziecko bierze w rączki 

połowę ziemniaka, moczy w żółtej farbie i stempluje na gałązkach żółte cytrynki. 

Popatrz jakie piękne drzewko namalowałeś. Chyba trzeba je oprawić i powiesić w jakiś 

dobrym miejscu w naszym domu. 



A tak wyszła nasza cytrynka. Czy Wam się podoba? 

 

 

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 

 

 


