
Środa, 14.04.2021 

 

Temat: Wiosenne prace w ogrodzie. 

 

1) Zabawa na powitanie “Przywitajmy się wesoło”. 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4&ab_channel=JuliaBorycka%2CMa

teuszDerelkowski%26JoannaJab%C5%82o%C5%84ska-Topic 

 

2) Zapraszam Was dzisiaj na spotkanie z misiem Anatolem, którego dobrze znacie. 

Posłuchajcie bajeczki, która przeczytają wam rodzice. 

 

Urszula Piotrowska 

Jesteśmy ogrodnikami 

 

W okno zapukał Pan Kwiecień: 

– Puk, puk, misiu Anatolu, czy jesteś tam? 

– Jestem, jestem! - odpowiedziałem, wskakując na parapet. 

– Szukam pomocników do pracy w przedszkolnym ogródku - mówił Pan Kwiecień. – 

Przyniosłem grabki, szpadelki i motyczki. 

Pajacyk Hopsalek i słoń Izydor usłyszeli naszą rozmowę. I zaczęli wołać, że bardzo 

chcą zostać ogrodnikami. Pobiegliśmy do ogródka. Słoń Izydor przekopał grządki, które 

pajacyk Hopsalek pięknie wygrabił. A ja zrobiłem równiutkie ścieżki. 

Postanowiliśmy, że następnego dnia wysiejemy nasiona. Ale następnego dnia 

wydarzyło się coś dziwnego. Na grządkach pojawiły się małe kopczyki ziemi. 

– Kto zniszczył naszą pracę? - zasmucił się Hopsalek. 

Nagle z jednego kopczyka wychyliło się zwierzątko w czarnym aksamitnym futerku. 

– Dzień dobry. Jestem kret Kopaś. Czy dotarłem do Baziowej Polany? 

– Dotarłeś do przedszkolnego ogródka i rozkopałeś nasze grządki - odpowiedział 

pajacyk. 

– O, bardzo przepraszam, to się już więcej nie powtórzy - obiecał zawstydzony 

Kopaś.  

I sapiąc, puf, puf wrócił do swoich podziemnych korytarzy. 

Wyrównaliśmy grządki. Teraz wreszcie można było wysiać nasionka. 

– Zaczekajcie, zaczekajcie – to wołała lala Amelka. – Ja też chcę być ogrodniczką. 

Mam nawet zieloną konewkę do podlewania. 

Słonik pokazał Amelce grządkę obok altanki i powiedział, żeby zasiała na niej, co 

tylko jej się podoba. 

– Ojej, ojej - cieszyła się lala – posiejemy maciejkę. Będzie pięknie pachniało. 

I zabrała się do pracy, podśpiewując wesoło, tralalala, tralalala.  

Wyjąłem paczuszki z nasionkami. Na jednej była narysowana rzodkiewka, na drugiej 

sałata. Ach, niedługo będziemy jeść pyszne wiosenne kanapki mniam, mniam. 

 

Propozycje pytań: 

• Kto szukał pomocników do pracy w ogródku? 

• Jakie prace wykonały zabawki w ogródku? 

• Co zobaczyły, kiedy chciały wysiać nasiona? 
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• Kto wykopał kopczyki w ziemi? 

• Jakie rośliny posadziły zabawki w ogródku? 

 

3) “Ziemia i słońce” - zabawa orientacyjno-porządkowa. 

Dzieci biegają w tempie podanym np. na bębenku. Zatrzymują się na hasło “Ziemia!” - 

przykucają i dotykają rękami podłogi. Na hasło “Słońce!” stoją w małym rozkroku i 

wyciągają ręce w górę. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

4) Karty pracy. 

 

Połącz obrazki i ich cienie 

 

 
 

https://i2.wp.com/panimonia.pl/wp-content/uploads/2018/03/ogrodnik-

cienie.jpg?fit=376%2C541&ssl=1 

(Źródło: https://panimonia.pl/2018/03/23/wiosenne-szablony-do-druku-10-szablonow/) 

 

Rysuj po śladzie 
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https://image.freepik.com/free-vector/trace-lines-watering-can-flowers_122784-629.jpg 

(Źródło: https://www.freepik.com/premium-vector/trace-lines-watering-can-

flowers_7587169.htm) 

 

5) Posłuchajcie piosenki “W naszym ogródeczku” - naśladujcie czynności, o których mowa 

w piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac&ab_channel=MonikaDrozd 

 

6) Dla chętnych lepienie kwiatków z wałeczków plasteliny. 

 

 
 

7) Na koniec “Domowe zabawy ruchowe – Baw się razem z Misiem”. 

https://www.youtube.com/watch?v=d9iT7iuIr9s&ab_channel=NiepublicznePrzedszkole

Mi%C5%9BwKutnie 

 

Życzę Wam udanej zabawy       

Pani Ela 
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