
Poniedziałek 27.04.2020 
 

Temat: Wiosna w ogrodzie  
 
1.Porządki w ogródku”- rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji 

 

 
 

Gdzie znajdują się dzieci? 
Jak myślisz, jaka to pora roku? 
Co robią dzieci? – wypowiedzi w formie zdań 
 

  

Dalsza rozmowa z dziećmi na temat wiosennych prac w ogrodzie w oparciu o ilustracje. 

kopanie 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://regiodom.pl/portal/ogrod/rosliny/wiosna-w-ogrodzie-milosnicy-dzialek-ruszaja-do-pracy-117&psig=AOvVaw1yEfG5pO9hcFsn1PPLm82D&ust=1586263442600000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICFyc_q0-gCFQAAAAAdAAAAABAz
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://regiodom.pl/portal/ogrod/rosliny/wiosna-w-ogrodzie-milosnicy-dzialek-ruszaja-do-pracy-117&psig=AOvVaw1yEfG5pO9hcFsn1PPLm82D&ust=1586263442600000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICFyc_q0-gCFQAAAAAdAAAAABAz


 

                           
                     grabienie                                                   sadzenie 
                 
 

sianie 
 
 
 

             
 

              cebulka kwiatowa                         nasiona 
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2. Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku”   
 Piosenka: 
https://www.youtube.com/watch?v=fdhmWn8bi7o  

 

W naszym ogródeczku                         
/zrobimy porządki /x3            
Wygrabimy ścieżki                  
/przekopiemy grządki/x3               
Raz dwa trzy.     

                            
Potem w miękką ziemię                
/włożymy nasionka/x3  
Będą się wygrzewać                   
/na wiosennym słonku/x3 
Raz dwa trzy.                               

 
Przyjdzie ciepły deszczyk                
/i wszystko odmieni/x3                      
W naszym ogródeczku             
/grządki zazieleni /x3 
Raz dwa trzy.                   
 

dz. rysuje rękoma koła przed sobą          
dz. „grozi” palcem wskazującym,  
dz. naśladuje grabienie 
dz. naśladuje kopanie łopatą  
dz. klaszcze 3 razy  

  
dz. naśladuje wrzucanie nasionek do ziemi  
dz. „wkręca żaróweczki” nad głową 
 
dz. klaszcze 3 razy  
 

 
dz. porusza paluszkami ponad głową i 
powoli opuszcza je  aż do podłogi 
dz. rysuje rękoma koła przed sobą. 
 
dz. klaszcze 3 razy  
 

 

Oczywiście można samodzielnie wymyślić ruchy do piosenki  
 

3. Spróbuj odszukać i nazwać narzędzia potrzebne do pracy w ogrodzie. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fdhmWn8bi7o


 
 4. Obejrzyj krótki film o etapach wzrostu rośliny 
 
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2a
hUKEwiPof3Bg_LoAhWClIsKHVzrBXoQyCkwAHoECAsQBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtu
be.com%2Fwatch%3Fv%3DJGNkJp3hqmA&usg=AOvVaw3vH3deVWtPWadLurbnq0nk 
 
 
 

5. A teraz przyjrzyj się dokładnie, z jakich części zbudowany jest kwiat.  

Wskaż gdzie są: korzenie, łodyga, liście i kwiat. 
 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPof3Bg_LoAhWClIsKHVzrBXoQyCkwAHoECAsQBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJGNkJp3hqmA&usg=AOvVaw3vH3deVWtPWadLurbnq0nk
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6. Pokoloruj obrazek, następnie poproś rodzica, aby przeciął go na 4 

części. Ułóż puzzle i przyklej na kartkę. Można tez narysować dziecku 

kwiatek który pokoloruje, a następnie przeciąć go.



Wykorzystano ilustracje: 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.narzedzia.pl%2Fartyk
uly%2Fwiosenne-prace-w-ogrodzie-krot  
 
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kreatywna.pl  
 
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fallegro  
 
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fregiodom.pl  
 
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmuratordom.pl  
 

https://pl.depositphotos.com/217553220/stock-illustration-realistic-
gardening-tools-set.html

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.narzedzia.pl%2Fartykuly%2Fwiosenne-prace-w-ogrodzie-krot
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.narzedzia.pl%2Fartykuly%2Fwiosenne-prace-w-ogrodzie-krot
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kreatywna.pl
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fallegro
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fregiodom.pl
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmuratordom.pl


Praca plastyczna 

„Żonkil” 

Potrzebne będą: kartka papieru, bibuła lub kolorowy papier ( zielony), żółte papilotki lub 

żółta bibuła, klej, nożyczki, zielone kredki 

Wykonanie:  Z dwóch papilotek wycinamy kształt kwiatu Żonkila, z bibuły skręcamy 

łodygi i wycinamy trawę oraz liście, a na koniec przyklejamy wszystko na kratkę i 

dorysowujemy trawę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/03/wiosenne-zabawy-i-inspiracje-20-pomyslow/&psig=AOvVaw3UBAMrsDuTejQcJ0Tww1n-&ust=1586266836668000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCd9M720-gCFQAAAAAdAAAAABAc


 

„Wiosenny koszyczek” 

Potrzebne będą: rolka po papierze, zielona kartka A4, papier kolorowy w trzech kolorach, 

nożyczki, klej 

Wykonanie: zieloną kartkę nacinamy do połowy w paski o szerokości 1cm, następnie 

oklejamy nią rolkę po papierze tak, aby pocięte paski tworzyły łodygi kwiatów, na 

końcach pasków naklejamy kwiatki wycięte z kolorowego papieru. Można zrobić na 

koszyczku pałączek, na którym 

naklejamy motylka. 
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