
TYGODNIOWA TEMATYKA: „PRACA ROLNIKA” 

 

PI ĄTEK 09.04.2021r. 

Temat: „Produkty ekologiczne” 

1. „Czym jest gospodarstwo ekologiczne” – pogadanka. Rodzic tłumaczy 

dziecku, 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).  Pokazujemy dziecku symbol 

żywności ekologicznej. Dziecko omawia symbol, przelicza gwiazdki. 

Załącznik nr 1.  

 

2. Projektowanie własnych symboli żywności ekologicznej – dzieci 

projektują symbol żywności ekologicznej według własnego pomysłu. 

 

  

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

gospodarstw ekologicznego i tradycyjnego, poszukiwanie produktów 

ekologicznych w gazetach, czytanie cen, porównywanie. Rodzic zadaje 

dzieciom pytanie, czym charakteryzuje się żywność ekologiczna. 

Pokazuje dzieciom zdjęcia okazałych owoców i warzyw modyfikowanych 

genetycznie oraz brzydszych, mniej wybarwionych owoców i warzyw 

naturalnych, bez żadnych szkodliwych dodatków i konserwantów 

(niepryskanych). Następnie daje dzieciom do obejrzenia gazetkę 

sklepową. Dzieci szukają produktów ekologicznych i standardowych.  

 

Film anonimowy „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” 

https://www.youtube.com/watch?v=4VhGmy1zR1w&ab_channel=G%C5

%82%C3%B3wnyInspektoratSanitarny 

 

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

manualnej. 

 

5. „Hodowla marchewek” – praca plastyczna. R. przygotowuje 

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

Dzieci przygotowują z włóczki małe proste marchewki z zielonymi 

liśćmi. Robią dziurki w wytłoczkach i umieszczają w nich marchewki. 

https://www.youtube.com/watch?v=4VhGmy1zR1w&ab_channel=G%C5%82%C3%B3wnyInspektoratSanitarny
https://www.youtube.com/watch?v=4VhGmy1zR1w&ab_channel=G%C5%82%C3%B3wnyInspektoratSanitarny


Następnie dzieci rzucają kostką i wyjmują wylosowaną liczbę 

marchewek.  

 

A żebyście się za bardzo nie nudzili popołudniem, mamy dla Was 

kolejne zadania  

 

 

1. „Zbieranie ziaren” – zabawa ruchowa. Rodzic rozsypuje na dywanie 

ziarna słonecznika (lub inne np. fasolę) i daje dziecku plastikowy 

kubeczek. Dziecko biega z kubeczkiem po dywanie w rytm dowolnej 

muzyki. R. podnosi karteczkę z daną liczbą (od 0 do 10). Zadaniem 

dziecka jest zebrać do kubeczka taką liczbę ziarenek, jaka jest widoczna 

na planszy. Po ich zebraniu dziecko siada na dywanie i wysypuje ziarna 

ze swoich kubków. Przelicza zebrane ziarna. 

 

2. Zabawa ruchowa przy piosence “Jarzynowa gimnastyka” 

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs  

3. “Olimpiada w Jarzynowie”  

https://www.youtube.com/watch?v=H0d-zG2Z2-g 

 

 

 

 

Pozdrawiamy. Nauczycielki grupy MOTYLKI  
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