
 

 

Zabawa na powitanie – stoimy buziami do siebie.  

Dzieci: 

Dzień dobry, witam was. machają rękami, 

Zaczynamy, bo już czas. wysuwają do przodu raz jedną nogę, raz drugą nogę, 

Jestem ja, jesteś ty. witają się przez podanie ręki, 

     Razem to jesteśmy my. podają sobie ręce, robią obrót i zamieniają się miejscami. 

 

Zakładanie wiosennej hodowli. 

Ziemia, pojemnik, sadzonka/nasionka 

N. rozdaje dzieciom pojemniki. Następnie wsypuje do nich trochę ziemi, a dzieci wybierają, co będą w 

nich sadzić/siać. Kolejnym krokiem jest ponowne uzupełnienie pojemników ziemią i podlanie. Ważne, 

aby wspólnie przypomnieć sobie, co jest potrzebne roślinie do wzrastania (powietrze, woda, ziemia, 

odpowiednia temperatura). 

Dzieci mogą dowolnie ozdobić pojemniki – tak aby wiedziały, która roślinka jest ich. 

 

Zabawa ćwicząca sprawność ręki – Układanka guziczkowa.  

Układanki guziczkowe lub kolorowe kółka z papieru. 

Dzieci układają wzory kwiatowe, wtykając guziczki/grzybki w podstawę lub układając kwiatki z kół z 

kolorowego papieru według podanej przez N. zasady – środek i dookoła płatki. 

 

Zabawa dydaktyczna Liczenie nasion. 

Patyczki do lodów lub pęsety, nasiona: grochu, fasoli, bobu, kukurydzy. 

N. rozsypuje na stoliku wymieszane nasiona: grochu, fasoli, bobu. Dzieci za pomocą patyczków lub pęset 

rozdzielają je na poszczególne rodzaje, opisują różnice w ich wyglądzie, wielkość, kolor, kształt. 

Następnie segregują nasiona zgodnie z poleceniami N., układają z nich szeregi, określają na oko, których 

jest więcej, i sprawdzają, np. łącząc je w pary. Liczą ziarna z poszczególnych grup i mówią: Tu jest 

więcej, a tu jest mniej. Tworzą rytmy – powtarzające się czteroelementowe sekwencje: groszek – fasolka 

– bób – kukurydza. Układają kwiatki, np.: kładą ziarna grochu wokół ziarna bobu i odwrotnie, oraz liczą 

płatki i mówią, których jest mniej. 

 

Doświadczenia z nasionami w kąciku przyrody. 

Nasiona: grochu, fasoli, bobu, kukurydzy, plastikowe kubeczki, wata lub lignina, dzbanek z wodą lub 

konewka. 

Dzieci wkładają watę lub ligninę do plastikowego jednorazowego kubeczka. Nalewają do niego tyle 

wody, by była wilgotna. Odliczają trzy dowolnie wybrane nasiona, wkładają je do środka. Ustawiają ku-

beczki przy oknie (w kąciku przyrody) i obserwują kiełkowanie nasion. Przez najbliższy czas prowadzą 

obserwacje przyrodnicze. Dzielą się swoimi spostrzeżeniami, oglądają kiełkujące nasiona przez lupę, 

dokumentują zmiany, wykonując rysunki. Nazywają za N. części roślin – korzenie, liście, łodyga. 

 

Wykonanie grzechotek z plastikowych butelek i nasion. 

Małe, plastikowe butelki po napojach (z zakrętkami), nasiona: grochu, fasoli, bobu, kolorowa taśma 

izolacyjna, nożyczki. 

Dzieci wsypują nasiona do butelek, które zakręcają. Potrząsają butelkami z ziarnami i słuchają, jakie 

dźwięki wydają powstałe grzechotki. Dzieci mogą wygrywać rytm do wybranej piosenki (potrząsać lub 

uderzać o dłoń). 


