
PONIEDZIAŁEK – 23.03 

 

I. Układanie historyjki obrazkowej „Nasionko” na podstawie 

ilustracji i opowiadania J. Wasilewskiej „Tajemnica małego 

nasionka”.  

1. Wysłuchanie opowiadania:  

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 piękny kwiat.”. 

Pytania do opowiadania:  

- O kim jest mowa jest mowa w tym opowiadaniu?  

- Jakie było nasionko? 

- Co się stało z nasionkiem? Co działo się później? 

- Jak zmieniało się nasionko? 

- Czego potrzebowało nasionko, aby rosnąć? 

3. Układanie historyjki obrazkowej na podstawie opowiadania  

 Rozmowa na temat części  rośliny( nasionko, podziemnej i nadziemnej rośliny.  

Poniżej link do pobrania historyjki obrazkowej oraz dodatkowych pomocy 

edukacyjnych:  

https://chomikuj.pl/Przedszkolaczki/Historyjki+obrazkowe/Od+fasolki+do+fasoli  

https://epodreczniki.pl/a/jak-zbudowana-jest-roslina/D8xHFEjb3  

 Zachęcam do założenia z dzieckiem własnej hodowli rośliny ( fasola, cebulka 

kwiatu, cebula jadalna, rzeżucha…) oraz obserwacji i wyciągania wniosków w 

późniejszym terminie.  

 Poniżej propozycje kart pracy do wykonania przez dzieci: 

https://chomikuj.pl/Przedszkolaczki/Historyjki+obrazkowe/Od+fasolki+do+fasoli
https://epodreczniki.pl/a/jak-zbudowana-jest-roslina/D8xHFEjb3


https://drive.google.com/file/d/1MU1rn5KeDNrk0pMGOLlj3sTdg49xjYFT/view  

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dyktanda/dyktando-graficzne-serce-

01-symetria.pdf  

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/grafomotoryka/grafomotoryka-motyl-02.pdf  

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/szlaczki/szlaczki-l-10.pdf  

 

II -  „Tulipan” – łączenie technik: malowanie farbami, wycinanie.  

 

        

 

Przygotujcie:  biała kartka papieru, zielony papier kolorowy, farby plakatowe, klej, 

nożyczki. 

 

Pracę wykonujemy według wzoru( powyżej). 

Z zielonego papieru wycinamy łodygę( może być kilka) oraz liście wg własnej 

pomysłowości. Można narysować dziecku ołówkiem szablon.  

Swoją dłoń malujemy dokładnie od wewnętrznej strony farbą plakatową, przykładamy 

nad łodygi, odciskamy wzór kwiatu. Myjemy rękę i ponownie nakładamy inny kolor 

farby, odciskając kolejne kwiaty  

https://drive.google.com/file/d/1MU1rn5KeDNrk0pMGOLlj3sTdg49xjYFT/view
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dyktanda/dyktando-graficzne-serce-01-symetria.pdf
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dyktanda/dyktando-graficzne-serce-01-symetria.pdf
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/grafomotoryka/grafomotoryka-motyl-02.pdf
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/szlaczki/szlaczki-l-10.pdf


 

 

  


