
 

Witam Słoneczka w czwartek 

Zapraszam na zajęcia. 

 

Zajęcia poranne  

Czy umiecie nazwać te kwiaty?  

Dobrze, to tulipan i hiacynt.  

Nazwijcie poszczególne elementy budowy tych kwiatów. 

 

 

 

Czy pamiętacie czego potrzebują rośliny do życia? 

 

 

 



 

Obejrzyjcie filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA 

 

Ten obrazek przedstawia etap wzrostu cebuli. Przyjrzyjcie się i opowiedzcie co 

widzicie na obrazku.   

 

 

Dzisiaj poproszę Was abyście założyli hodowlę cebuli w domu. Tylko nie z 

nasionka a z cebulki, którą mam ma w kuchni Możecie włożyć ją do słoika 

z wodą lub do doniczki z ziemią. Szczypiorek jest bardzo zdrowy i wiem, że uda 

Wam się go wyhodować. Może komuś uda się wyhodować kwiat cebuli. 

Powodzenia  

Zabawa malowanka na plecach. 

Dziecko z rodzicem lub rodzeństwem nawzajem "malują" sobie na plecach 

różne przedmioty i zgadują co to jest. Zaczynamy od prostych form, jak np. 

piłka, kwiatek, dom, przechodząc później do bardziej skomplikowanych jak np. 

bałwan, samochód, żaglówka. 

 

Miłego dnia Słoneczka. 

           p. Kinga 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA


 

 

 

Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do zabawy badawczej 

Zabawa badawcza – oczyszczanie wody z wykorzystaniem prostego filtru. 

Będzie potrzebny: 

 Słoiki, pędzle ubrudzone w farbie, duża plastikowa butelka, nożyczki, 

szmatka flanelowa, gaza , lignina lub płatki kosmetyczne , żwirek, piasek, 

kamyszki.   

Dziecko brudzi  wodę w słoiku, płucząc  w niej pędzel ubrudzony w farbie.    

Aby woda mogła być używana przez ludzi oczyszcza się ją i uzdatnia . Do tego 

wykorzystuje się różnego rodzaju filtry. Wymaga to jednak wysiłku pracujących 
przy tym ludzi oraz specjalnych filtrów, co pociąga za sobą duże nakłady 

finansowe. 

Należy z pomocą osoby dorosłej przeciąć plastikową butelkę na wysokości 1/3 

od jej dna . Dolna część  butelki będzie stanowiła zbiornik na oczyszczoną 

wodę. Drugą część butelki należy odwrócić szyjką do dołu, a następnie 

wypełnić ją: płatkami kosmetycznymi ,piaskiem,  żwirkiem, a na końcu – 

kamyszkami. Warstwy te powinny zająć około połowy wysokości butelki, którą  

nakłada się na część butelki stanowiącą zbiornik na oczyszczoną  wodę. Do tak 

przygotowanego filtru dziecko  wlewa brudną wodę ze słoika i obserwuje jej 

filtrowanie. W zbiorniku dolnym gromadzi się spływająca woda- jak wygląda 

oczyszczona woda. W ten sam sposób można oczyścić wodę przyniesioną z 

rzeki, stawu lub kałuży. 

Pamiętajcie w Polsce jest mało wody ,do tego ostatni też rzadko pada deszcz. 

Powiedz w jaki sposób – W jaki sposób można oszczędzać wodę?  

https://www.youtube.com/watch?v=zatcpQt6nmA 

Życzę Wam miłej zabawy  

Pani Violetta 

https://www.youtube.com/watch?v=zatcpQt6nmA

