
SADZIMY I SIEJEMY – 16 KWIETNIA 2021r.

1. „Posadzimy, posiejemy” – rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza.
 Rodzic stawia pytania do treści wiersza: W czym chciały pomagać kaczki i kury? 
Dlaczego gospodarze nie chcieli się zgodzić na ich pomoc? Co gospodarze chcieli zasiać, 
a co zasadzić? Czym się różni sianie od sadzenia? Jakie narzędzia trzeba mieć do siania, 
a jakie do sadzenia? Gdzie można coś siać lub sadzić? W jaki sposób należy dbać o to, co
się posiało na polu, a jak o to, co się posiało w domu?
Dzieci (w miarę możliwości i zasobów domowych) oglądają rożne rodzaje doniczek 
(gliniane, torfowe, plastikowe) i pojemników do wysiewu i przygotowywania rozsad. Rodzic
informuje, że aby rośliny wyrosły, muszą mieć dostęp do słońca i wody.

Kaczki i kury - Maria Czerkawska 

Dziś od rana kwaczą kaczki:
Zasiejemy wam buraczki.

Dla nas to jest trud niewielki,
 Mamy dzioby jak szufelki…
Praca pójdzie nam raz, dwa!

Kwa, kwa, kwa!

– Dziękujemy, dziękujemy!
Sami grządki zasiejemy.
I rzodkiewkę, i buraczki.

Sio z ogródka, miłe kaczki!
Sio nad wodę, sio

Woła, gdacze chór kokoszek:
– Pomożemy sadzić groszek.
Dla nas praca to niewielka,
mamy dziobki jak szydełka.

Potrafimy siać i mak!

– Dziękujemy, dziękujemy!
Sami wszystko posiejemy,
zasadzimy groch, ogórki.

A sio z grządek, miłe kurki!
Sio z ogródka, sio!

2.  „Doniczki” – praca konstrukcyjna. 
Rodzic proponuje dzieciom zrobienie doniczki, z której roślina sama będzie czerpała 
wodę. Dzieci przecinają butelkę PET na pół, tak by powstały 2 naczynia. Spód butelki 
posłuży jako zbiornik na wodę. W korku rodzic robi dziurę, na tyle szeroką, by można było 
przewlec bawełniany gruby sznurek. Dzieci zakręcają butelkę (część sznurka jest poza 
butelką, a część w niej). Część butelki z zakrętką odwracają do góry nogami, wsypują na 
dno żwir (wystarczy garść) i uzupełniają całość ziemią. Starają się, by sznurek znalazł się 
także w części z ziemią. Do dolnej części wlewają wodę do połowy wysokości. Część z 



ziemią wstawiają korkiem do dołu do części z wodą (sznurek pływa w wodzie). Do ziemi 
wkładają np. fragment skiełkowanego ziemniaka, fasolę, groch lub sadzonkę innej rośliny, 
np. żyworódki. Ostrożnie podlewają. Całość ozdabiają papierem samoprzylepnym, 
markerami lub tasiemkami. Wykonują etykietę do podpisania, co rośnie w doniczce.
Potrzebne materiały:  1,5-litrowa butelka PET, gruby sznurek, żwir, ziemia, fasola/groch, bulwa 
ziemniaka z kiełkami, woda, samoprzylepny papier, markery, tasiemki 

3. Praca z książką:  „Planeta dzieci – karty” str 47  – porządkowanie sekwencji 
czasowych: najpierw, potem, na końcu, wypowiedzi na temat zdjęć, wycinanie.



4. Praca z książką:  „Planeta dzieci- liczenie” str.56 – ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań 
tekstowych.

 5. Pamięciowe opanowanie wiersza – „Kaczki i kury” - M. Czerkawskiej

Rodzic kilkakrotnie recytuje wiersz, następnie stawia dziecku zadania:
• Rodzic recytuje wiersz fragmentami, a dziecko powtarza za rodzicem.
• Dziecko ilustruje treść wiersza dowolnymi ruchami i mimiką.
• Rodzic umawia się z dzieckiem na gesty pokazujące, jak ma mówić, np. cicho – 

dłonie zbliżone do siebie, głośno – ręce szeroko rozstawione, wysokim głosem – 
podniesione ręce, niskim głosem – ręce opuszczone do ziemi.

• Dziecko wykonuje gesty, a rodzic recytuje wiersz zgodnie ze znakami.
• Rodzic recytuje początek każdego wersu, dziecko dopowiada koniec. 
• Rodzic mówi pierwsze słowo z wersu, a dziecko dopowiada resztę. 



*6.  Dla chętnych „Droga do światła” – doświadczenie .
Dziecko przygotowuje pudełko po butach z pokrywką, tekturę, taśmę, nożyczki, małą 
doniczkę z ziemią i fragment kiełkującego ziemniaka.
W jednej z węższych ścianek pudełka dzieci z pomocą rodzica robią otwór (kółko o 
średnicy ok. 7 cm). W środku pudełka przyklejają 2 przegródki tak, by podzieliły pudełko 
na 3 części. Przegródki mają być o kilka centymetrów węższe niż pudełko, należy je 
przykleić tylko do spodu i do jednej ze ścianek (jedno do lewej, drugie do prawej; 
powstanie labirynt).
Do doniczki dzieci sypią ziemię, sadzą w niej ziemniak i obficie podlewają. Wstawiają 
doniczkę do pudełka leżącego na dłuższym boku, blisko ścianki bez otworu i zamykają 
pudełko. 
Odstawiają i codziennie sprawdzają efekty – jak wygląda i gdzie jest pęd ziemniaka. 
Przygotowują Dziennik obserwacji, np. kartkę z kalendarza trójdzielnego, w której 
zaznaczają długość pędu, liczbę listków itp.

POWODZENIA!!!


