
Dzień dobry Przedszkolaki!  

Wiosną cała przyroda budzi się ze snu. Ptaki, np. bociany, wracają do 

naszego kraju z dalekiej podróży, by założyć gniazda i wychować w nich 

swoje pisklęta, w ogrodach i na łąkach pojawiają się wiosenne kwiaty, a na 

drzewach rozwijają się pierwsze liście.  Dziś zapraszamy Was i Rodziców do 

zabawy w małych ogrodników. Założymy domowy, zielony  ogródek! 

Inspiracją do dzisiejszych zajęć będzie piosenka „Jestem sobie 

ogrodniczka”. Zapraszamy do jej wysłuchania. 

Link do nagrania piosenki znajduje się na kanale na YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=KoAEIDEzG3Y  

 

Jestem sobie ogrodniczka, 

Mam nasionek pół koszyczka. 

Jedne gładkie, drugie w łatki, 

A z tych nasion będą kwiatki. 

Ref: 

Kwiatki, bratki i stokrotki 

Dla Malwinki, dla Dorotki. 

Kolorowe i pachnące, 

Malowane słoocem. 

 

Mam konewkę z dużym uchem 

Co podlewa grządki suche. 

Mam łopatkę, oraz grabki 

Bo ja dbam o moje kwiatki. 

Ref: 

Kwiatki, bratki i stokrotki 

Dla Malwinki, dla Dorotki. 

Kolorowe i pachnące, 

Malowane słoocem. 

 

Dziś dzieci zamienią się w prawdziwych małych ogrodników. W domowym ogródku założą 

do wyboru jedną, dwie lub wszystkie hodowle:  fasoli, pietruszki na zieloną natkę lub 

rzeżuchy i szczypiorku.  

Własnoręcznie wychodowane zielone części roślin będą smacznym dodatkiem do dao 

obiadowych i do kanapek dla całej Rodziny. Każdą z proponowanych hodowli można z 

powodzeniem prowadzid w naczyniu z wodą lub w doniczce z ziemią. Są bardzo proste do 

założenia i pielęgnowania, dzieci mogą to zrobid samodzielnie. W przedszkolu „Sówki” 

świetnie sobie poradziły z podobnymi zadaniami – opiekowały się kwiatami doniczkowymi 

oraz wysiewały nasiona kwiatów ozdobnych. 

https://www.youtube.com/watch?v=KoAEIDEzG3Y


Do wodnej hodowli cebuli i pietruszki potrzebny będzie słoik wypełniony wodą oraz 

kawałek gazy, którą mocujemy gumką-recepturką na otworze słoika. Na gazie kładziemy 

cebulę lub kawałek korzenia pietruszki. Sówki dadzą sobie radę z przygotowaniem tego 

podłoża. Następnie ich zadaniem będzie uzupełnianie wody parującej ze słoika, aby 

koocówki warzyw były w niej zanurzone.  

Cebulę i pietruszkę można zasadzid również w ziemi. Warzywa powinny byd przykryte ziemią 

w taki sposób, by ich 1/3 znajdowała się nad powierzchnią podłoża.  

Rzeżucha wymaga trochę innych warunków do rozwoju niż cebula i pietruszka. Na 

spodeczku lub talerzu trzeba ułożyd kilka warstw waty, a następnie mocno zmoczyd watę 

wodą. Na wierzchu cienką warstwą, w miarę równomiernie, trzeba ułożyd  nasiona rzeżuchy. 

Hodowla wymaga zachowania stałej wilgotności podłoża! Dzieci mogą ją podlewad 1-2 razy 

dziennie. Roślinki, gotowe do jedzenia pojawiają się po 4-5 dniach od chwili wysiania.  

UWAGA! Nasiona rzeżuchy trzeba przed wysianiem na watę, namoczyd w wodzie na 5-6 

godzin. Szybciej wtedy skiełkują.   

Wodna hodowla fasoli da dzieciom wiele radości, ponieważ będą mogły szybko 

zaobserwowad proces kiełkowania nasiona i wzrostu rośliny. Hodowlę zakłada się  w taki 

sam sposób, jak cebuli i pietruszki. 

Zapraszamy dzieci do obejrzenia filmu na ten temat hodowli fasoli  

https://youtu.be/yztFDxDw2rQ  

Kwiatki-bratki. Piosenka i kwietniowa pogoda zachęca również do posadzenia kwiatów w 

skrzynkach umieszczonych na balkonie lub okiennym parapecie. Jeżeli będzie to możliwe, 

zapraszamy do założenia w ciągu najbliższych dni takiego mini-ogródka.  Panie też włączają 

się do tej zabawy. Na zdjęciu załączonym do wiadomości kwiatki-bratki posadzone przez 

panią Małgosię   

Zwracamy się do Paostwa z prośbą o przysyłanie zdjęd domowych ogródków. Z wielką 

radością opublikujemy je na profilu Przedszkola na Facebooku 

https://www.facebook.com/przedszkole392/ 

Ciekawostki 

Kochani Rodzice jako ciekawostkę, dzieciom można również pokazad film, w którym w 

przyspieszonym tempie zobaczą proces wzrostu rośliny z nasiona i będą mogły 

zaobserwowad rosnące jej części: korzenie, łodygę i liście  Poniżej link do tego filmu 

https://www.facebook.com/dkharvestsuperfoods/videos/2420506451525144/  

I jeszcze jedna prośba. Zbierajcie Paostwo rolki od papieru toaletowego i papierowych 

ręczników - mogą się nam przydad do następnych prac plastycznych. Z kolorowych 

opakowao po chusteczkach też można zrobid fajne rzeczy, więc nie wyrzucajcie ich  

Serdecznie Wszystkich pozdrawiamy – panie Jola i Małgosia 

 

https://youtu.be/yztFDxDw2rQ
https://www.facebook.com/przedszkole392/
https://www.facebook.com/dkharvestsuperfoods/videos/2420506451525144/

