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PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓWDZTWA OPOLSKIEGO



ZAJĘCIA PRZYRODNICZE - ,,MALI OGRODNICY” –

REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM 

W ŻĘDOWICACH

OD LUTEGO 2018R. DO CZERWCA 2018R.

W REALIZACJI PROJEKTU BRAŁO UDZIAŁ 25 DZIECI Z NAJSTARSZEJ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ  

- 15 DZIEWCZYNEK I 10 CHŁOPCÓW.

ZAJĘCIA PROWADZIŁA KRYSTYNA GRABIŃSKA



Po feriach postanowiliśmy ostro zabrać się do roboty!!! 

Bardzo spodobały nam się nasze ,,trawki” w doniczkach.



Najpierw jednak poznaliśmy budowę roślin…



… i sposoby rozmnażania roślin doniczkowych



Teraz pokażemy, co zapamiętaliśmy



Ciekawe, czy naprawdę wyrosną takie korzonki? 

Kolego my jesteśmy tego peeeewne.



Aby pracować w ogródku musimy znać narzędzia ogrodnicze



Ciekawe do czego służą te nożyce? 

Uwaaażaj, one są na pewno ostre! 



Nadszedł czas siania pierwszych nasionek. 

Zaczynamy od rzeżuchy. Jedne na talerzykach…



…inne w późniejszym czasie w skorupkach jajek. 
Ciekawe co powiedziałaby kura? 



Wiemy też, po co jest mała szklarnia? 



Wiemy, że drzewo to symbol przyrody. 
Znamy jego budowę.



Założymy hodowlę gałązek. Pani Krysia przyniosła 

zamarznięte jeszcze gałązki. Ciekawe co z nich będzie?



Po tygodniu!!!



Po dwóch tygodniach mieliśmy już prawdziwe bukiety.



Obserwowaliśmy 

przyrodę w marcu. 



„W marcu jak w garncu”. Najważniejsze, że zima 

odeszła i pojawią się pierwsze wiosenne kwiaty.



Sadzimy kwiaty cebulkowe



Znamy ich budowę 



Wiemy też, że wiosną przylatują ptaki i zakładają 

gniazda w ogrodach. 

Pamiętamy o budkach lęgowych.



Zabieramy się za ogródek. Mamy mnóstwo pracy…



Musimy zadbać o drzewka, które sadziliśmy wiosną.



I o całą resztę…



A teraz sadzimy cebulę i siejemy nasionka.



A to co? Niespodzianka! 



Wybieramy się na drugą wycieczkę – na plantację drzewek. 

Ciekawe czy coś się zmieniło?





Wracamy do prac w ogrodzie. 

Najpierw musimy posadzić 

nasze wspaniałe ogórki, 

które wyrosły w naszej szklarni



A teraz całą resztę



Oto efekt naszej pracy



Nasze słodkie poziomki 



Każdy ogrodnik wie co to jest strach na wróble



Na tę wycieczkę 

czekaliśmy 

bardzo długo



W czasie drogi obserwowaliśmy przyrodę



Ogród był bajkowy 





Ale najlepsze były szaleństwa na trawie



Nadszedł czas na kwiaty



Chwasty to też rośliny, ale niefaaaaaajne!



Wśród chwastów są też takie, które lubimy. 

Wiemy, że mniszek lekarski to tzw. mlecz



Nasze przedszkole jest śliczne, ale gdy zamieszka w nim ukwiecona 

gąsienica, będzie najśliczniejsze. 

Najpierw trzeba wszystko przygotować…



Potem posadzić kwiaty



I gotowe… 



Nasza gąsienica po tygodniu wyglądała jeszcze ładniej.



W ogrodzie żyją też inne zwierzęta i owady. 

Oto prawdziwa gąsienica!



…a to nasza własna. 

Ubierzemy ją w kapelusz albo kwiaty…

Ślicznotka…



Mieszkańcem ogrodu jest również kret



My też potrafimy chodzić tunelami, 

tylko tutaj nie jest tak ciemno



Ślimak, ślimak wystaw rogi – dam ci sera na pierogi!



Nasze ślimaczki wcale nie chciały brać udziału w wyścigach! 
Chyba mają swoje dróżki.



Ogródek mamy piękny, bardzo się staraliśmy…



Jednak najsmaczniejsze są poziomki. Mniam, mniam!



I co? Talerzyk pusty… 

Wielka szkoda!!!! 



Otrzymaliśmy tytuł ,,Małego Ogrodnika”



Za możliwość wzięcia udziału 

w roku szkolnym 2017 – 2018 

w zajęciach ogrodniczych 

i uzyskanie tytułu ,,Małego ogrodnika” 

bardzo serdecznie dziękujemy.

PRZEDSZKOLAKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŻĘDOWICACH



Do zobaczenia we wrześniu. Pa, paaaaa   


