
Propozycja zajęd na czwartek, 1.04.2021r 

Witajcie serdecznie szanowne rodzinki Jeżyków!!! 

Mamy nadzieję, że nie jesteście zmęczeni po wczorajszych zajęciach i dacie radę pobawid się 

jeszcze z nami? Dziś nadal będziemy przygotowywad się do świąt wielkanocnych. Bardzo 

proszę, byście przygotowali sobie wszystkie rzeczy o które wczoraj prosiłam: owies, 

rzeżuchę, żyto, skorupkę po jajku, watę, ziemię, wodę. 

Temat dzisiejszego spotkania „Zakładamy hodowlę owsa”. 

Cele: 

- kształcenie umiejętności rozróżniania i nazywania zbóż 

- uświadomienie dzieciom, co jest potrzebne do wzrostu zbóż 

- kształtowanie prawidłowej postawy ciała 

 

Jesteście gotowi? Zaczynamy!!! 

 

1.Przywitajmy się wszyscy. Link do melodii i słów powitanki znajdziecie tutaj  

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 

Wszyscy są witam Was 

Zaczynamy już czas 

Jestem ja, jesteś ty 

Raz, dwa, trzy… 

 

2. Posłuchajcie piosenki „Zasiali górale”  

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

Zasiali górale owies, owies, 

od kooca do kooca, tak jest, tak jest! 

Zasiali górale żytko, żytko, 

od kooca do kooca wszystko, wszystko! 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://www.youtube.com/watch?v=NMpNxohmvOk


A mom ci jo mendelicek w domu dwa, w domu dwa! 

U sąsiada śwarnych dziewuch gromada, gromada! 

A mom ci ja trzy mendele, w domu dwa, w domu dwa! 

Żadna mi się nie podoba, tylko ta, tylko ta! 

Zasiali górale owies, owies, 

od kooca do kooca, tak jest, tak jest! 

Pożęli górale żytko, żytko, 

od kooca do kooca, wszystko, wszystko! 

A na polu góraleczek gromada, gromada, 

czemużeś się wydawała, kiejś młoda, kiejś młoda? 

Czemużeś się wydawała, kiejś mała, kiejś mała? 

Będzie z ciebie gospodyni niedbała, niedbała! 

 

Porozmawiajmy o piosence. Swoją drogą pamiętacie jak chodziliście do Biedronek i uczyliśmy 

się taoczyd do tej właśnie piosenki? Ja pamiętam, pięknie wyglądaliście. 

- Co zasiali górale?  

- Jakie zboża siejemy w Polsce? 

 

W tym momencie bardzo proszę, abyście otwarli swoje karty pracy na stronie 48 i na 

podstawie ilustracji wypowiedzieli się skąd mamy zboże? 

 

„Jakie to zboże?” – rozpoznawanie i nazywanie zbóż na podstawie ilustracji. 

Kochani spójrzcie na rysunki poniżej i zobaczcie jakie mamy najbardziej znane zboża.  

         pszenica 



          żyto 

       jęczmieo 

      owies 

 

My już mówiliśmy o zbożu, o mące, o chlebie podczas tygodnia freblowskiego, lecz warto 

sobie niektóre rzeczy przypomnied. Może by lepiej zrozumied proces powstawania mąki 

obejrzyjcie krótki filmik https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8 

 

3. Zakładamy hodowlę owsa. 

Moi drodzy teraz będą nam potrzebne: skorupka po jajku , woda, wata, pszenica, owies lub 

ewentualnie rzeżucha, ziemia. 

Przypomnijcie jakie warunki należy spełnid, by urosła nam jakakolwiek roślina? (woda, 

światło, podłoże, odpowiednia temperatura) 

Z dostępnych rzeczy, które zgromadziliście załóżcie hodowle owsa (rzeżuchy) w skorupce. 

Przy odpowiednich warunkach może wyrośnie do świąt i udekoruje Wam świąteczny stół. 

Pamiętajcie również, że owies jest jednym z symboli świąt – każde ziarenko wsadzone do 

ziemi otrzymuje nowe życie. 

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8


 

Nie zapomnijcie posprzątad swoich stanowisk pracy! 

 

4. Przechodzimy do dwiczeo zapobiegających wadom postawy, ubieramy 

wygodny strój i do pracy: 

 

Do zabaw potrzebne będą: 

Kartka papieru, mata lub koc, mała i średnia piłka, książka i hula hop. (jeżeli jakiegoś 

przyboru nie mamy w domu zastępujemy go czymś innym) 

Oto link: 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

 

 
5.  Ćwiczenie relaksacyjne „Masażyk wielkanocny” 
 
Stary niedźwiedź mocno śpi i o Wielkanocy śni: 
Śniła mu się pisaneczka    (rysowanie jajka na plecach) 
ta co cała jest w kropeczkach   (uderzenia paluszkami - kropki) 
Była też w paseczki   (rysujemy paseczki) 
I w wesołe krateczki   (rysujemy krateczkę) 
Ta w malutkie ślimaczki   (rysujemy ślimaczki) 
I żółciutkie kurczaczki   (rysujemy kurczaczki - kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 
 

6. Na koniec karta pracy, strona 48 – pokolorujcie w książce Kurkę Złotopiórkę 

i Kogutka Szałaputka. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8


7. Na koniec krótki quiz dla chętnych przedszkolaków. 
 
https://view.genial.ly/5e8c429e8b8ee90e1ebaef4f/learning-experience-challenges-

wielkanocnyquizdlaprzedszkolakow?fbclid=IwAR1Tu8OkKKUs0CIvxv7Pl5fprO9q5RFamG

qHp42RlLtmyuSIX7JoDYL2aY 

 
Kochani będziemy się już z Wami żegnad, pamiętajcie, mile widziane są zdjęcia Waszych prac 

na naszej grupie. Może ktoś się pochwali swoją pisanką, może ktoś zasieje owies do skorupki 

lub rzeżuchę? A może ktoś się miło uśmiechnie i pomacha wszystkim na „dobry dzieo”? 

Życzymy Wam i waszym rodzinom dużo zdrowia i do usłyszenia jutro. 

Gorąco pozdrawiamy. 

N. Nalepa 

E. Dziedzic - Godlewska 
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