
MALINKI 

25.03.2020r. (środa) 

„Woda do podlania grządek” – rozwijamy umiejętności matematyczne, ćwiczymy 

porównywanie objętości cieczy, dolewanie i odlewanie wody. Stosowanie pojęć: tyle samo, 

mniej, więcej. 

Potrzebne będą: konewka lub dzbanek z wodą, 3 kubeczki lub szklanki. 

Dzieci przelewają wodę z konewki do trzech przezroczystych kubeczków, zgodnie z 

instrukcją słowną rodzica. 

 Najpierw należy przelać wodę z konewki do kubeczków tak, aby w każdym było jej 

tyle samo 

 Następnie przedszkolaki wlewają wodę z powrotem do konewki i powtórnie ją 

rozlewają. Tym razem w pierwszym kubeczku ma być najmniej wody, a w każdym 

kolejnym – więcej. 

 Gdy im się uda, wlewają wodę do konewki i rozlewają ją ponownie. Przy tej próbie 

ma być tyle samo wody w dwóch kubeczkach a w trzecim jej ilość ma być inna (może 

być mniej lub więc niż w dwóch poprzednich). 

 

26.03.2020r. (czwartek) 

„Wiosną w ogrodzie” – rozwijamy orientację przestrzenną oraz ekspresje własnego ciała 

Nasiona w glebę wrzucamy, 

dzieci kucają i naśladują wrzucanie nasion do ziemi 

potem je podlewamy. 

pokazują gest podlewania konewką 

Słonko mocniej przygrzeje, 

unoszą nad głowy wyprostowane ręce i naprzemiennie otwierają i zaciskają palce w obu 

dłoniach 

wiaterek powieje, 

kołyszą się na boki z uniesionymi rękami 

nasiona nam wykiełkują, 

kucają, kładą ręce na głowę, a następnie powoli wstają, stają na palcach i wyciągają ręce jak 

najwyżej 

nasze oczy rozradują. 

śmieją się głośno 

A gdy wszystko urośnie, 

dłońmi kreślą w powietrzu kształt koła 

podziękujemy wiośnie. 

robią ukłon i rozkładają ręce na boki 



27.03.2020r. (piątek) 

„Mój mały ogródek” – budzimy zainteresowanie światem przyrody, uczymy się dbać o 

rośliny. 

Potrzebne będą: dowolne naczynie (tacka, kubeczek, opakowanie po jogurcie itp.), wata, 

nasiona rzeżuchy, woda. 

1. Do wybranego naczynia wkładamy watę, 

2. Następnie zwilżamy watę wodą; 

3. Na przygotowaną watę, równomiernie posypujemy nasionka rzeżuchy; 

Pamiętaj aby codziennie podlewać rzeżuchę i trzymać ją w nasłonecznionym miejscu!  

Dla chętnych: naczynie można dodatkowo ozdobić według własnego pomysłu, co sprawi, że 

nasz ogródek będzie jeszcze piękniejszy.  


