
WITAM WAS MOI KOCHANI I ZAPRASZAM DO PRACY! 

 

 

21.04 

 

TEMAT: WIOSENNE PORZĄDKI W OGRÓDKU; ŚWIEŻE POWIETRZE. 

 

• Zabawa Poznajemy narzędzia ogrodnicze. 

 

 Obrazki narzędzi ogrodniczych (grabi, konewki, wiadra, łopaty itp.). 

Dzieci oglądają obrazki i nazywają przedstawione na nich sprzęty ogrodnicze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Karta pracy, cz. 2, nr 36 

Dzieci: 

 − na podstawie obrazka odpowiadają na pytanie: 

- Co robi Olek z rodziną w ogrodzie babci i dziadka?, 

− kończą kolorować obrazek, 

− rysują po śladach rysunków kwiatów tulipana. 

 

 

• Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej "Dbamy o przyrodę". 

 

Rodzic prezentuje wiersz i pyta dzieci: 

W jaki sposób możemy dbać o przyrodę? 

Powtarza wiersz, a dzieci za nim fragment tekstu: Sia, sio, siu, sia, sio, si – jakie śliczne mamy dni! 

 

 W parku kwitną na rabatkach 

kwiatki kolorowe. 

 

Pod drzewami, wzdłuż alejek, 

stoją kosze nowe. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni! 

 

Dzięcioł puka w stare drzewo, 

obserwując dzieci, 

jak do kosza wyrzucają 

po pikniku śmieci. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si 

– jakie śliczne mamy dni! 

 

 Jeżyk z liści się wygrzebał, 

pyszczek swój zadziera. 

 Teraz patrzy, 

 jak rodzina jedzie na rowerach. 



Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni! 

A w ogrodzie, obok parku, 

 słowik cudnie śpiewa. 

To z radości – wzdłuż alei 

 ktoś posadził drzewa. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni! 

Nawet słonko, choć wysoko, 

jakoś mocniej świeci. 

Lubi patrzeć się, jak dbają o przyrodę dzieci! 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni! 

 

• Zabawa ruchowa inspirowana treścią wiersza. 

Rodzic  jeszcze raz recytuje wiersz, a dzieci ilustrują ruchem każdą zwrotkę, według własnych 

pomysłów. 

 

• Ćwiczenia oddechowe Kolorowe kwiatki. 

Kwiaty (żywe lub wycięte z papieru). Rodzic rozdaje dzieciom kwiaty (żywe lub wycięte z 

papieru). Ich zadanie polega na sprawdzeniu, czy kwiat pachnie czy nie. Dzieci wciągają powietrze 

nosem i wypuszczają ustami, powtarzają to zadanie kilka razy i wymieniają się kwiatami. 

 

Zabawy na świeżym powietrzu 

• Zabawa ruchowa z elementem celowania – Celuj do obręczy. 

Dwie obręcze, szarfy, małe piłki. Rodzic zawiesza obręcze na różnych wysokościach drzewa (za 

pomocą szarf). Zadaniem dzieci jest trafienie piłeczką do obręczy: najpierw dolnej, a potem – 

górnej. 

• Zabawa ruchowo-naśladowcza Drzewa owocowe. 

Dzieci naśladują ruchem kolejne etapy sadzenia i wzrostu drzewa owocowego (omawiane przez 

rodzica). Najpierw naśladują kopanie dołu łopatą, sadzenie sadzonki drzewa owocowego, 

podlewanie. Potem drzewo rośnie – powoli wstają z przysiadu podpartego i wyciągają ręce w górę. 

Gdy na drzewie są już dojrzałe owoce, należy je zebrać do skrzynek – dzieci naśladują wspinanie 

się na drzewo, zrywanie owoców i zbieranie ich do skrzynek 

 



• Praca plastyczna Papierowe ślimaczki. 

 Kolorowe gazety, nożyczki, klej, kredki, papier kolorowy. 

Dzieci tną papier na paski lub wydzierają paski . Sklejają je ze sobą i nawijają na kredkę ołówkową, 

by nadać im okrągły kształt. Na końcu paska z jednej strony przyklejają czułki z papieru i 

dorysowują na nich oczy. 
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