
 TEMAT DNIA: PRODUKTY EKOLOGICZNE. 

Dziś na zajęciach dowiecie się czym jest gospodarstwo ekologiczne, poznacie symbol żywności 

ekologicznej oraz będziecie doskonalić przeliczanie. 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 30:  

– „Koło gimnastyczne” – dzieci kręcą kołem, następnie wykonują wylosowane ćwiczenia, np. 

pięć przysiadów, dwa pajacyki; https://wordwall.net/pl/resource/1307541/pionizacja   

– „Wyścigi raków” – rodzic wyznacza linie startu i mety. Dzieci leżą na plecach, na sygnał 

rodzica podnoszą tułów do góry i podpierając się rękami i nogami, idą do mety. 

2. “W gospodarstwie ekologicznym” – rozmowa na podstawie ilustracji oraz 

opowiadania O. Masiuk.   

 

Po obejrzeniu ilustracji dziecko opisuje, co na niej widzi (gdzie to jest, jak nazywają się 

zwierzęta itd.) 

Następnie rodzic czyta opowiadanie. 

https://wordwall.net/pl/resource/1307541/pionizacja


Rodzic zadaje dziecku pytania: 

• Gdzie pojechały dzieci? 

• Co widziały? 

•  Po co poszły do kurnika? 



• Po co poszły do obory? 

Rodzic pokazuje dziecku symbol żywności ekologicznej.  

    

Dziecko omawia symbol i przelicza gwiazdki. 

3. „Ekologiczna żywność” – porównywanie zdjęć warzyw i owoców z gospodarstw 

ekologicznego i tradycyjnego. 

ŻYWNOŚĆ Z GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO - tam gdzie używa się tylko 

nawozów wytworzonych przez zwierzęta hodowane w danym gospodarstwie. 

 



 

ŻYWNOŚĆ Z GOSPODARSTWA TRADYCYJNEGO - tam gdzie używa się chemicznych 

środków ochrony roślin. 

 

 



4. „Jedziemy na wieś” – zabawa ruchowa – rodzic recytuje w różnym tempie (wolno, 

szybko) dziecku rymowankę „jedzie rowerek na spacerek, na słoneczko, na wiaterek”. 

Dziecko porusza się zgodnie z tempem recytacji. Na hasło: „Łańcuch pękł” dziecko 

zatrzymuje się, kuca i wykonuje nadgarstkiem ruch wkręcania śrubki. 

5. Otwórzcie karty pracy część 3 na stronie 40 i wykonajcie ćwiczenie – doskonalenie 

percepcji wzrokowej i sprawności manualnej. 

6. „Słoneczniki” – zabawa plastyczna. Potrzebne będą: żółta i zielona kartka, nożyczki, 

klej, papierowy talerzyk/ brązowe koło z bloku lub tektury 

Dzieci wycinają płatki z żółtego papieru i naklejają je na papierowy talerzyk lub koło wycięte z 

brązowego bloku lub tektury. Wycinają łodygę i liście i doklejają te elementy do słonecznika. 

Całość przyklejają do kartki. 

7. „Zbieranie ziaren” – zabawa ruchowa. Potrzebne będą: ziarna słonecznika (jeśli nie 

macie państwo mogą to być inne dowolne ziarna lub kulki z papieru), plastikowy kubek i 

dowolna muzyka. 

Rodzic rozsypuje w pomieszczeniu ziarna słonecznika i daje dziecku plastikowy kubeczek. 

Dziecko biega z kubeczkiem po pokoju w rytm dowolnej muzyki. Rodzic podnosi karteczkę 

z daną liczbą (od 0 do 10). Zadaniem dziecka jest zebrać do kubeczka taką liczbę ziarenek, 

jaka jest widoczna na kartce. Po ich zebraniu dziecko siada na dywanie i wysypuje ziarna. 

Przelicza liczbę wrzuconych ziaren. W razie pomyłki dokłada lub odejmują ziarna.  

 

 

Bardzo dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam Małgorzata Adamska 

 

 

 

 


