
BAŚN O GRUDCE ZIEMI 

 

 Działo się to dawno, dawno temu. Wtedy, gdy jeszcze w naszym kraju jedni ludzie byli 

ogromnie bogaci, a inni żyli bardzo biednie. 

 Wiejską drogą jechała na przejażdżkę pani bogata, piękna i dumna. 

 Tuż przed wioską zastąpił jej drogę stary Jędrzej, chłop w połatanej sukmanie. Do nóg 

jej się nisko pokłonił i prosi: 

- Miłościwa pani, stodoła mi spłonęła, użyczże mi ziarna na siew, bo inaczej z głodu mi umrzeć 

przyjdzie... 

 Pani niecierpliwie targnęła wodze wierzchowca. 

- Czy to ja burzę na twoją stodołę nasłałam? Ruszaj stąd i nie zagradzaj mi drogi! 

 Jeszcze niżej chłop się skłonił. Chwycił garść ziemi i mówi: 

- Zmiłuj się, dostojna pani! Dopomóż biednemu. W twoich spichlerzach więcej zboża niż piasku 

na gościńcu. Daj mi choć trochę, choćby tyle, co w mojej garści tej ziemi, która ziarna woła, 

bo czas najwyższy siać. 

 Uśmiechnęła się pani złośliwie. 

- Ziemia woła, powiadasz? Ano, jak to wołanie usłyszę, wtedy może znajdzie się ziarno. 

 Pochylił Jędrzej głowę na te okrutne słowa. Do serca, które mu omal nie pękło od 

żałości, garstkę ziemi przycisnął. 

- Nie obsieję cię, ziemio- żywicielko. Nic nie wzruszy serca twardszego niż kamień! 

 Aż tu czuje Jędrzej, że garstka ziemi, co ją w ręku trzymał, miękka się jakaś staje i 

jakby ciepła, że się lekko, lekuśko porusza... Zdumiał się wielce i dłoń otworzył. 

 Cóż to? Z jego spracowanej garści wyfrunął ptaszek! Maluśki, szary jak grudka ziemi. 

Poszybował prosto w obłoki. Ledwie go można było dojrzeć na słonecznym niebie. I nagle spod 

obłoków rozległa się pieśń, jakiej dotąd jeszcze nikt nie słyszał. Pieśń szerokich pól i słońca, 

pieśń ziemi czekającej siewu. Zasłuchała się w tę melodię dumna pani. Zły uśmiech zniknął jej 

z twarzy. 

- Chodź ze mną, gospodarzu- rzekła cichym głosem- dostaniesz ziarna, ile tylko zechcesz. 
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W OGRÓDKU 

 

Dzielna Halinka wcześnie wstawała, małe zagonki równo skopała. 

Na pierwszej grzędzie (rzodkiewka ) będzie. Wzejdzie nam ślicznie rządek przy rzędzie. 

Posiana ( marchew), za nią ( buraki ), a między nimi w dwóch rzędach  (maki ). 

W rogu, gdzie ziemia czarna i tłusta, będzie  (cebula, ) za nią  ( kapusta ) 

Tu będą rosły nam ( kalafiory ), dalej ( ogórki ) i ( pomidory ). 

A wkoło będą śliczne rabatki, na nich nasturcje i inne ( kwiatki ). 
 



 

 
 

 

 
ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH 

1. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Balonik”; ciasne koło z podaniem rąk. 

Powiększanie koła w rytm mówionego przez wychowawcę wiersza. Na słowa „no i 

trach” – przysiad. Powtórzyć x 3. 

2. Ćwiczenia wieloznaczne „Pranie”; mały rozkrok, pranie na tarce – skłony w dół z 

przysiadami sięganiem rękami do podłogi; „płukanie bielizny” – zamachy rękami w 

prawo i w lewo, „wyciąganie z wody” – wysokie wspięcie na palcach z wyrzuceniem 

ramion w górę (ćwiczenia korekcyjne z zakresu płaskie stopy), „wieszanie” – 

podskoki obunóż z wyrzutem ramion w górę, (ćwicz. korekcyjne j.w.). Powtórzyć x 3. 

II. 1. Ćwiczenia rzutu „Kto potrafi?”; utworzenie koła, w środku usytuowanie obręczy 

lub narysowanie koła. Dzieci stojące po obwodzie koła rzucają do obręczy 

woreczkami rzutem dolnym, po czym 4 dzieci wyznaczonych odrzuca woreczki z 

obręczy i dzieci powtarzają ćwiczenie x 3. 

2. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych; 

- w siadzie skrzyżnym z woreczkiem na głowie zrzucają woreczek głową w przód, 

w tył, w lewo, 

- w prawo. 

- leżenie przodem, czoło na woreczku. Dz. unoszą woreczek jak najwyżej oburącz 

powtarzając całość 3 – 4 razy (broda przyciągnięta do szyi, wzrok skierowany na 

podłogę). 

- leżenie tyłem, nogi zgięte w kolanach, stopy skierowane częścią podeszwową do 

sufitu, a na nich woreczek. Prostowanie i zginanie nóg tak, aby woreczek nie 

spadł. 

3. Ćwiczenia równoważne; marsz w koło z woreczkiem na stopie, w połowie koła zmiana nogi. 


