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TEMAT:  PRACA ROLNIKA- PRODUKTY EKOLOGICZNE 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ 

CELE OGÓLNE: poszerzanie wiedzy na temat produktów ekologicznych; ekspresja twórcza 

1. „Czym jest gospodarstwo ekologiczne” – pogadanka.  

Rodzic tłumaczy dzieciom, czym charakteryzuje się gospodarstwo ekologiczne (np. zakaz 

używania chemicznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, pasz przemysłowych, 

stymulatorów wzrostu, karmienie zwierząt paszą wyprodukowaną w tym gospodarstwie, 

używanie nawozów wytworzonych przez hodowane zwierzęta, konieczność zachowania 

różnorodności gatunków roślin i zwierząt). Rodzic pokazuje dzieciom symbol żywności 

ekologicznej. Dzieci omawiają symbol, przeliczają gwiazdki.  

• symbol żywności ekologicznej 

 
Produkty z gospodarstw ekologicznych oznaczone są unijnym symbolem listka złożonego              

z gwiazdek. Niektóre kraje wprowadziły własne oznaczenia BIO, ale to listek jest najbardziej 

popularnym symbolem żywności organicznej. Nie daj się nabrać na zapewnienia, że produkt 

bez listka lub symbolu BIO jest ekologiczny. 

2. Skąd się biorą produkty ekologiczne?-  film animowany 
https://www.youtube.com/watch?v=4VhGmy1zR1w 
 

3. Projektowanie własnych symboli żywności ekologicznej – dzieci projektują symbol 

żywności ekologicznej według własnego pomysłu.  

• kartki, kredki 

4. Praca z KP3.40 – doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej.  

https://www.youtube.com/watch?v=4VhGmy1zR1w


• KP3.40 

5. „Hodowla marchewek” – praca plastyczna. 

Rodzic przygotowuje pomarańczową i zieloną włóczkę, nożyczki i dużą wytłoczkę od jajek. 

Dzieci wraz z Rodzicami przygotowują z włóczki małe proste marchewki z zielonymi liśćmi. 

Robią dziurki w wytłoczkach i umieszczają w nich marchewki. Następnie dzieci rzucają kostką 

i wyjmują wylosowaną liczbę marchewek.  

• pomarańczowa i zielona włóczka, nożyczki, klej, kartka z bloku technicznego, dużą 

wytłoczka od jajek, kostka do gry 

https://tipy.interia.pl/artykul_6707,jak-zrobic-wielkanocna-marchewke-z-wloczki.html 

 

PROPOZYCJE ZABAW POPOŁUDNIOWYCH 

 

1. „Słoneczniki” – zabawa plastyczna. Dzieci wycinają płatki z żółtego papieru i naklejają je 

na białe plastikowe talerzyki jednorazowe. W środku przyklejają ziarna słonecznika. Całość 

przyklejają do kartki technicznej. Wycinają łodygę i liście i doklejają te elementy do 

słonecznika. 

 • białe plastikowe talerzyki jednorazowe, żółty i zielony papier, blok techniczny, nożyczki, 

kleje, ziarna słonecznika 

2. „Zbieranie ziaren” – zabawa ruchowa. Rodzic rozsypuje w pokoju ziarna słonecznika i 

rozdaje dzieciom plastikowe kubeczki. Dzieci biegają z kubeczkami po pokoju w rytm 

dowolnej muzyki. Rodzic podnosi karteczkę z daną liczbą (od 0 do 10). Zadaniem dzieci jest 

zebrać do kubeczka taką liczbę ziarenek, jaka jest widoczna na planszy. Po ich zebraniu dzieci 

siadają na dywanie i wysypują ziarna ze swoich kubków. Przeliczają liczbę wrzuconych ziaren. 

W razie pomyłki dokładają lub odejmują ziarna. Rozsypują je po pokoju i zabawa jest 

kontynuowana.  

• kubeczki plastikowe, ziarna słonecznika, CD, kartki z liczbami (od 0 do 10) 

 

Pozdrawiam Was moje Biedroneczki i życzę dobrej zabawy  
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