
Jaskółeczki dzisiaj będziemy kontynuować temat „Wiosna w ogródku”😊

1. Na początku utrwalimy wiadomości zdobyte wczoraj.

Poproście rodziców o przeczytanie Wam zagadek. Czy znacie na nie odpowiedzi?

● Nie gryzą choć zęby mają, ogrodnikom pomagają (grabie).
● Jakie to naczynie dziurawe z przodu, gdy tylko przyniesiesz do ogrodu

zaraz nad kwiatami zalewa się łzami (konewka).
● Zrobię dołek, zrobię rów, to usypię kopczyk znów. Chwyć mnie mocno, oprzyj

nogę, cały ogród skopać mogę (łopata).

2. Jaskółeczki obejrzycie film edukacyjny „Wędrówki Skrzata Borówki –
Ogród”.

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

Drogie Jaskółeczki, podczas oglądania filmu zdobyliście cenną wiedzę na temat
ogrodu i jego mieszkańców. Poproście rodziców o przeczytanie Wam pytań i
odpowiedzcie proszę na pytania😊

● Kto przylatuje do wiosennego ogródka?
● Jakie trudne słowo wypowiada kuzyn Borówki Konewka podczas opowiadania

o ogrodzie?
● Co to jest Ekosystem? Dlaczego ogród Konewki jest Ekosystemem?
● Jakie owady przylatują do kwiatów?
● Jaki zwierzak mieszka w ogrodzie Konewki?
● Na co poluje w ogrodzie jeż?
● Dlaczego jeż potrzebny jest w ogrodzie?
● W jaki sposób pomaga ogrodnikom obecność biedronek w ogrodzie?
● Jakie ptaki odwiedzają ogród Konewki?
● W jaki sposób właściciele ogrodu pomagają ptakom w lecie i w zimie?
● Kogo spotkał w ogrodzie Skrzat Borówka nazywając to zwierzę smokiem?
● Jakiego zwierzątka ogrodnicy nie lubią w swoich ogrodach? Dlaczego?
● Kto żyje w głębi ziemi? Jaką pożyteczną pracę wykonuje?
● Od zaprezentowania jakich kwiatów zaczyna wędrówkę po ogrodzie Pan

Ogrodnik?
● Jakie owady przylatują do róż? W jakim celu?
● Dlaczego kwiaty muszą być zapylone?
● Dlaczego pszczoły i trzmiele wolą skromniejsze kwiatki?
● Jakie rośliny oprócz róż sadzi się również w ogrodach?

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


● Jak nazywa się miejsce w ogrodzie, w którym rosną warzywa?
● Jakie zwierzęta żyją w warzywniku? Dlaczego ogrodnicy bardzo lubią te

zwierzęta?

3. Budka z kartonów dla ptaków – praca plastyczna

Skrzat Borówka na koniec filmu wykonuje wspólnie z dziećmi budkę z kartonów
dla ptaków. Jaskółeczki spróbujcie wykonać taką budkę dla ptaków wg instrukcji
Skrzata Borówki. Pochwalcie się swoimi pracami na naszej facebookowej stronie.
Powodzenia😊


