
Temat dnia: Siejemy nasionka. 

 

Cele operacyjne:  

Dziecko:  

- słucha opowiadania, odpowiada na pytania dotyczące tekstu, 

- koloruje gotowy rysunek według wzoru. 

 

Metody:  

- czynna,  

- słowna. 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

  

1. Powitanie piosenką: „Dziadek farmę miał” 
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ). 

 
 

Dziadek fajną farmę miał, ijaj ijaj oł! 
Kurki na niej hodował, ijaj ijaj oł! 

Kurki koko tu i koko tam, 
Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaj ijaj oł! 

Dziadek fajną farmę miał, ijaj ijaj oł! 
Krówki na niej hodował, ijaj ijaj oł! 

Krówki muu tu i muu tam, 
Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 
Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaj ijaj oł! 
 

Dziadek fajną farmę miał, ijaj ijaj oł! 
Świnkę na niej hodował, ijaj ijaj oł! 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 
Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum chrum. 
Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 
ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 
Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 
Dziadek fajną farmę miał, ijaj ijaj oł! 

Dziadek fajną farmę miał, ijaj ijaj oł! 

Kaczki na niej hodował, ijaj ijaj oł! 

Kaczki kwa kwa tu i kwa kwa tam, 

Kwa tu, kwa tam, 

ciągle tylko kwaaa. 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaj ijaj oł! 
 

 

2. Wysłuchanie opowiadania przeczytanego przez Rodzica. 

 

„Tajemnica małego nasionka” J.Wasilewska 

 

„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”. 

 

 

3. Rozmowa na temat opowiadania:  

 

- 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? 

 

4. Zapoznanie się z obrazkiem. 

 

Czym różnią się ziarenka od siebie? 

Czego potrzebuje ziarenko, aby wyrosło? 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Wykonaj kartę pracy, rysuj po śladzie. 

 


