
Dzień 1  

Zapraszamy was do hodowli roślinek 

 Aby założyć pierwszą hodowlę, potrzebne będą słoiki, waciki lub papierowy ręcznik oraz 
ziarenka (mogą to być najróżniejszego rodzaju np. fasola, pszenica lub inne ziarna na 
kiełki).Trzeba dobrze namoczyć waciki lub kawałek papierowego ręcznika i włożyć je do 
słoika. Ziarenka wrzucamy również do środka, zakręcamy pojemnik i ustawiamy go w 
cieple (najlepiej na parapecie, ale nie w pełnym słońcu). Gdy ziarenka zaczną 
kiełkować, należy obracać słoikiem codziennie, aby nasze roślinki pięły się do góry i  rosły 
prosto. W przeciwnym razie będą pochylone w stronę światła. Warto użyć różnego 

rodzaju ziarenek: można wtedy porównywać szybkość wzrostu i  kształty listków 
poszczególnych roślin. 

 Pamietajmy o codziennym podlewaniu naszych roślin. Ich wzrost sprawi dzieciom wiele 
frajdy.  
  
Dzień 2  

 
Poznajmy nasz Układ Słoneczny.  
Układ Słoneczny powstał około 4,6 miliarda lat też z zagęszczenia obłoku molekularnego. 
Posłuchaj w formie śpiewanej paru informacji o Układzie Słonecznym.  

 

  
https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI 

 

Możemy także stworzyć z papieru Układ Słoneczny.  

 

 

Dzień 3  

 

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi  znany też jako Światowy Dzień 

Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C5%82ok_molekularny
https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI


 

Chcielibyśmy zachęcić Was do celebrowania tego święta w zupełnie inny sposób. 

Jeśli masz taką pożliwość wyjdź na swoje podwórko i poświeć czas na bycie z Przyrodą, 

na refleksję, jak ona jest dla nas ważna, ale i jak jest fascynująca, piękna, ciekawa. 

Narusuj kredkami lub namaluj farbami naszą planetę. Pamiętaj, że musi sięna niej 

znaleźć dużo zieleni, wtedy Ziemia będzie szczęśiwa.  

 

 

 

 

Dzień 4  

Zapraszamy Was do zabawy przy wiosennej muzyce. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

https://www.youtube.com/watch?v=XiCKI15os1Y 

https://www.youtube.com/watch?v=gmhR8EJ3tDM 

 

Dzień 5 

 

 Zapraszamy do rozwiązania kilku wiosennych zagadek... 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg
https://www.youtube.com/watch?v=XiCKI15os1Y
https://www.youtube.com/watch?v=gmhR8EJ3tDM


 

Zagadka o liściu 

Wiosną na drzewie się zieleni, 

ale opada na jesieni. 

Zagadka o kukułce 

Wiosną słyszysz jej kukanie. 

Je gąsienice na śniadanie. 

 

 

Zagadka o wiośnie 

Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną, 

a tę porę zwiemy … . 

Zagadka o wiośnie 

Jak się nazywa ta pora roku. 

Co ścieli dywan zielony wokół? 

Zagadka o tulipanie 

Jak ten kwiatek się nazywa, 

co słowo „pan” w nazwie ukrywa? 

Zagadka o wiośnie 

Lubimy ją wszyscy 

za ładną pogodę. 

Co po długiej zimie 

ożywia przyrodę. 

Zagadka o liściu 

Wiosną na drzewie 

rozwija się z pąka. 

Jesienią złoty 

po świecie się błąka. 

Zagadka o sasankach 

Wietrzyk wiosnę niesie, 

ciepłe są już ranki. 

A za wioską w lesie 

zakwitły … . 

Zagadka o wiośnie 

Nadchodzi po zimie, 

znasz dobrze jej imię. 

Kroczy w kwiatów pąkach 

i w promieniach słonka. 

Zagadka o wiośnie 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-li%C5%9Bciu-91
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-kuku%C5%82ce-99
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-wio%C5%9Bnie-135
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-wio%C5%9Bnie-143
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-tulipanie-190
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-wio%C5%9Bnie-298
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-li%C5%9Bciu-320
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-sasankach-382
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-wio%C5%9Bnie-643
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-wio%C5%9Bnie-647


Już ciepły wietrzyk 

z łąki powiewa, 

drobniutkie pąki, 

rosną na drzewach. 

Zagadka o kwiatkach 

Kolorowe i pachnące, 

zakwitają wiosną. 

Można spotkać je na łące, 

w parku i w ogródku rosną. 

 

Zagadka o wiośnie 

Dam wam liści bez liku 

i piosenki słowików. 

Pierwszy ciepły deszczyk, 

srebrne bazie leszczyn. 

Zagadka o pąkach 

W brązowych kapturkach 

chowają się listki wiosną. 

A potem będą zielone, 

gdy trochę podrosną. 

Zagadka o wiośnie 

W marcu się zaczyna, 

gdy się kończy zima. 

Przyjdzie z wiatru ciepłym wiewem, 

z pięknem kwiatów, z ptaków śpiewem. 

Zagadka o sasankach 

Ciągle jeszcze jest mu chłodno, 

a najgorsze są noce i ranki. 

Więc czyż można się dziwić, 

że ubrały się w futra … . 

Zagadka o wiośnie 

Jak się nazywa ta pora roku, 

gdy się zielenić zaczyna wokół? 

Skowronek nad polem śpiewa, 

kwiaty forsycji kwitną na drzewach. 

Zagadka o wiośnie 

Z lodu uwalnia się rzeka 

i ze snu budzą się drzewa. 

Ptaki wracają z daleka, 

będą wić gniazda i śpiewać. 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-kwiatkach-657
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-wio%C5%9Bnie-675
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-p%C4%85kach-696
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-wio%C5%9Bnie-842
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-sasankach-850
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-wio%C5%9Bnie-878
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-wio%C5%9Bnie-888


Sady zabielą się kwieciem. 

Jaka to pora roku - wiecie? 

Zagadka o krokusie 

Młody juhas w górach 

chwycił się za głowę, 

gdy zobaczył w śniegu 

kwiaty fioletowe. 
 

 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-krokusie-1060

