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PIĄTEK: PIERWSZA KARTKA ZIELNIKA.  

 

 

 

 

 

 1.Wysłuchaj wiersza Anny Onichimowskiej ,,Zielnik’’ i odpowiedz na 

pytania (przeczytanego przez Rodzica lub wysłuchanego w nagraniu 

umieszczonym na profilu facebookowym ’’Małe Przedszkole i Żłobek’’). 

 

,,Na pierwszej stronie - 

biały rumianek.  

Na drugiej - 

mały bukiet sasanek.  

Na trzeciej - 

liście dębu i babki.  

Na czwartej - 

fiołki, konwalie, bratki, 

suszone zioła, liście i kwiaty, 

to ślady lata – zielnik Agaty.” 

 

1. Jakie rośliny znajdowały się na kartkach? 

2. Co to jest zielnik? 

3. Dlaczego zakładamy zielnik? 

4. Czy sasanki możemy zrywać do zielnika? 

 

śladu 

w  
 2. Rośliny chronione. 

 

Obejrzyj zdjęcia roślin chronionych. Posłuchaj ich nazw. Czy wiesz, co oznacza, że te 

rośliny są chronione?  

 



 

 

 

 

 3. ,,Zioło rośnie’’ - zabawa ruchowa. 
 

Dziecko w przysiadzie, z opuszczoną głową i ramionami, powoli podnosi się do 

pozycji stojącej naśladując powolny wzrost rośliny. 
 

 

 4. ,,Ja i gałązka mięty'' - ćwiczenie mięśni dłoni. 

 

Dziecko toczy łodygę mięty czubkami palców prawej dłoni, a następnie lewej dłoni. 

Następnie toczy dwie łodygi mięty palcami obu dłoni jednocześnie, w tym samym 

tempie. Po zakończeniu zadania dziecko wącha swoje dłonie i opisuje wrażenia.  
 

 

 5. Produkty z roślin zielnych. 
 

Obejrzyj obrazki. Posłuchaj nazw produktów otrzymywanych z roślin zielnych.  

 

 



 
 

 6. Herbatka ziołowa. 
 

Dziecko pije herbatkę ziołową (np. rumiankową lub miętową). Rodzic zachęca do 

podzielenia się wrażeniami smakowymi po wypiciu napoju. 
 

 

 7. Wykonanie zielnika. Utrwalanie nazw wybranych roślin zielnych.  
 

Potrzebne będą: 
 

• kartki z bloku technicznego,  

• spinacze,  

• ususzone rośliny zebrane przez dziecko na łące lub w najbliższej okolicy,  

• klej (mocny),  

• małe paski białego papieru (do przyklejania np. w środku długiej rośliny, aby lepiej 

przylegała do kartki),  

• kartoniki, na których są zapisane nazwy roślin, miejsce i data zebrania,  

• szary papier,  

• teczka tekturowa,  

• małe plastikowe torebki,  

• nożyczki. 
 

Dziecko z pomocą Rodzica wykonuje zielnik z roślin zebranych na łące lub w 

najbliższej okolicy. Wskazuje roślinę, dla której zakładają kartę (każda roślina ma 

osobną kartę) i podaje jej nazwę. Dziecko przykleja w prawym dolnym rogu kartki 

zapisane przez Rodzica informacje (nazwa, data i miejsce zebrania), a następnie 

przykleja roślinę. Na jednej kartce umieszcza tylko rośliny jednego gatunku. Jeśli 

roślina się nie zmieści, zagina ją na kartce lub przecina na mniejsze części. Jeśli 

natomiast jakaś jej część odpadła podczas suszenia, umieszcza ją w małej 

przezroczystej torebce i np. za pomocą spinacza, dopina do kartki. Po zakończeniu 

pracy poszczególne karty oddziela od siebie szarym papierem i umieszcza w 

tekturowej teczce.  

 

 

 



 8. Zagadki o roślinach. 

 

Rośnie nad wodą ten mały kwiat,  

niebieskim oczkiem patrzy na świat 

i szepcze skromnie: Nie zapomnij o mnie. (NIEZAPOMINAJKA) 

 

Wietrzyk wiosnę niesie, ciepłe są już ranki. 

A za wioską w lesie, zakwitły …. (SASANKI) 
 

Dodaj dwie litery do wyrazu „brat”. 

Zaraz kolorowy zakwitnie Ci kwiat. (BRATKI) 
 

Na zielonej łące rosną ich tysiące,  

w swej nazwie „sto” mają.  

Jak się nazywają? (STOKROTKI)  

 

Szczęście przynosi, gdy ma listki cztery. 

Jaka to roślina? To jest … .  (KONICZYNA) 
 

 

 9. Ciekawostki na temat roślin. 

 

Babka lancetowata ma bardzo cenne liście. Można je zasuszyć lub stosować świeże, 

zaraz po zerwaniu. Liście ucina się przy ogonku, tuż nad ziemią. Można je 

przykładać na oparzenia, stłuczenia czy trudno gojące się rany.  
 

Dziurawiec pospolity nazywany jest również zielem świętego Jana. Ma bardzo 

szerokie zastosowanie. Poprawia samopoczucie i działa przeciwbólowo.  
 

Rumianek jest bardzo popularnym ziołem, często stosowanym w leczeniu dzieci, np. 

wtedy, gdy boli gardło, bolą dziąsła lub gdy została podrażniona skóra. 
 

Mniszek pospolity pomaga np., gdy boli nas brzuch lub gdy nie mamy apetytu. 

Młode liście zbiera się na wiosnę. Można z nich zrobić sałatkę lub dodawać do 

innych potraw.  
 

 

 10. Karta pracy: Mniszek pospolity. (Załącznik 1) 

 

Posłuchaj nazw części mniszka pospolitego zwanego dmuchawcem. Powtórz je. 

Pokoloruj rysunek (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na 

komputerze bez kolorowania). 

 

 
 

 



 11. Karta pracy: Różnice. (Załącznik 2) 

 

Obejrzyj obrazki. Zaznacz na dolnym obrazku sześć różnic między nimi (jeśli nie 

masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 

 12. Karta pracy: Kwiatki. (Załącznik 3) 

 

Dokończ rysować kwiatki według wzoru. Pokoloruj rysunki (jeśli nie masz 

możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze bez kolorowania). 

 

Obejrzyj rysunek po lewej stronie karty. Narysuj taki sam rysunek po prawej stronie 

karty. Powiedz, co znajduje się w rogach rysunków. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik 1 

 

Posłuchaj nazw części mniszka pospolitego zwanego dmuchawcem. Powtórz je. 

Pokoloruj rysunek. 

 

 



Załącznik 2 

 

Obejrzyj obrazki. Zaznacz na dolnym obrazku sześć różnic między nimi. 
 

 

 
 

 

 

 

 



Załącznik 3 

 

Dokończ rysować kwiatki według wzoru. Pokoloruj rysunki. 

Obejrzyj rysunek po lewej stronie karty. Narysuj taki sam rysunek po prawej stronie 

karty. Powiedz, co znajduje się w rogach rysunków. 

 
 

 

 

 

 

 



Dodatkowe karty pracy 

 

Policz obrazki zwierząt. Porównaj ich liczbę. Wpisz odpowiednie liczby i 

znaki w okienkach obok obrazków. 

 

 
  



Narysuj po prawej stronie taki sam znak, jaki znajduje się po lewej stronie  

 

 

 


