Piątek 15.05.2020

Wiosna na parapecie.
1. Poproś rodziców o przeczytanie krótkiego opowiadania

pt. „Tajemnica małego nasionka” J. Wasilewskiej
„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, kolorowy kwiat.”
Odpowiedź na pytania:
• Kto zaopiekował się ziarenkiem?
• Co zrobiło ziarenko w ziemi?
• Dlaczego się rozzłościło i co zrobiło ze złości?
• Co pojawiło się w miejscu pęknięcia?
• Co wyrosło z ziarenka?

2. Obejrzyj krótki filmik.
https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA

3. A teraz najfajniejsze…
Niestety nie możemy wychodzić, a nie wszyscy z Was mają
swoje przydomowe ogrody. A więc założymy swój własny
ogródek na parapecie.
Poproście rodziców o pomoc.
Na początek najważniejsze…trzeba będzie poszukać paru rzeczy
w domu, w piwnicy, w spiżarni, poszukać w szafkach…
1. Potrzebujemy ziemię jeśli nie mamy to może być wata,
ręcznik papierowy. Doniczkę lub słoik albo jakiś pojemnik.

2. Teraz potrzebujemy coś co będziemy mogli zasadzić, zasiać.
Hmmm… może to być cebula, korzeń pietruszki, nasiona rzeżuchy,
albo nawet nasionka z pomidora (które możemy wyciągnąć przed
zjedzeniem go na kanapce
naszym domu.



). Coś pewnie uda się odnaleźć w

3. I jeszcze niezbędna będzie nam woda, bez niej roślinki nie będą
rosły. Pamiętaj aby systematycznie je podlewać.!

Po paru dniach zobaczycie co wam wyrośnie i jak
dobre i zdrowe to będą rzeczy.

Miłej zabawy



