
Wiosenne porządki w ogrodzie 

Poniedziałek 12.04.2021r. 

        Witamy.  Pogoda ostatnio płata nam figle, raz jest cieplutko, 

słonko świeci, a następnego dnia rankiem, wyglądamy przez okno, a 

tu niespodzianka, poprószyło śniegiem. Taki jest właśnie kwiecień 

plecień, bo przeplata, trochę zimy trochę lata i wszystko się zgadza, 

jak widać.  

 

Cele: 

-zapoznanie z kwiatami kwitnącymi wiosną w ogrodzie 

-rozróżnianie i nazywanie kolorów 

-wyrabianie opiekuńczej postawy wobec roślin 

-poznanie nowej techniki malowania farbą plakatową 

-rozwijanie wrażliwości muzycznej 

-ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnał słowny 



Słuchajcie dzieci, Pani Wiosna, prosiła mnie abym przekazała Wam list, który do 

Was napisała  

  Kochane dzieci! Kiedy przychodzę wszystko zaczyna się zielenić, rozwijają się 

pączki na drzewach, zaczynają kwitnąć kwiaty, ludzie zaczynają robić porządki w 

ogródkach, ptaki śpiewają. Mam do was kilka pytań, ciekawa jestem, czy będziecie 

umieli na nie odpowiedzieć. 

  

  

  

Pani Wiosna 

Popatrz na obrazki wyżej i powiedz: 

-Jakie znacie kwiaty wiosenne i jak się nazywają?  

- Jakie mają kolory?  

- Dlaczego kwiaty muszą stać na słońcu?  

- Co jest potrzebne kwiatom do prawidłowego rozwoju? 

- W jaki sposób dbamy o kwiaty?   



 "Kwiaty rosną, kwiaty więdną” - zabawa ruchowa z elementem wyprostnym, przy 

muzyce klasycznej Piotra Czajkowskiego „Walc kwiatów z Dziadka do orzechów”. 

Zatańczcie proszę do muzyki - reagujcie na polecenia rodzica:  

- „Kwiaty rosną” - stajecie na palcach jak najwyżej i wyciągacie ręce do słońca. 

- „Kwiaty więdną” - kulicie się i przykucacie 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc  

"Kolorowe kwiatki" - praca plastyczna 

Potrzebne nam będzie: widelec (może być plastikowy), biała kartka, farby plakatowe. 

Malowanie farbami plakatowymi na zielono, palcem lub pędzlem łodygi i stemplowanie 

na kartce kwiatów przy użyciu widelca. Należy przygotować: farby w kolorach kwiatów 

wiosennych.    

 

Dziękuję na dzisiaj.   

Wtorek 13.04.2021r.          

W tym tygodniu będziemy przyglądać się, wiosennym pracom i porządkom w 

ogrodzie.  

Cele: 

-zapoznanie z wybranymi narzędziami używanymi w ogrodzie, rozpoznawanie ich i 

nazywanie 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc


-rozwijanie mowy i myślenia 

-doskonalenie sprawności grafomotorycznej 

 Zaczynamy od małej dawki ruchu  

„Prace w ogródku” – zabawa naśladowcza. 

Opowiadamy historyjkę umieszczoną poniżej, którą dziecko ilustruje ruchem. 

Przykładowa historyjka: 

Przedszkolaki wybrały się do ogrodu. Wzięły ze sobą ciężkie skrzynki z narzędziami. 

Najpierw zgrabiły pozostałe po zimie liście i gałązki. Kolejno skopały ziemię, a 

następnie zagrabiły grządki. Do przygotowanej ziemi zasadziły cebulki kwiatowe. 

Mocno ugniotły ziemię, żeby cebulki dobrze się przyjęły. Następnie nosiły wodę 

w konewkach i podlewały zasadzone cebulki. Po wykonaniu prac dzieci zmęczone, ale 

zadowolone wróciły do przedszkola.  

 „Wiosenne prace w ogrodzie” – zabawa dydaktyczna. 

Proszę zaprezentować dzieciom kartę obrazkową (znajduje się poniżej) 

przedstawiającą wiosenne prace w ogrodzie i porozmawiać z dzieckiem na temat 

widoczny na obrazku i doświadczeń własnych dzieci. 

 



-Co robi dziewczynka/Pani/Pan? (wskazujemy o którą osobę Nam chodzi) 

-Jakie narzędzia ogrodnicze widzisz na obrazku? 

-Jakie prace należy wykonać wiosną w ogródku? 

-Czy wykonywaliście kiedyś prace w ogrodzie, pomagaliście przy takich pracach? 

-Czy macie przy domu ogród? U babci/dziadzia? 

-Jak nazywa się osoba zajmująca się pracami ogrodniczymi zawodowo? 

 

„Jakie to narzędzie?” – zabawa dydaktyczno-słuchowa. 

Proszę o zaprezentowanie dziecku ilustracji, przedstawiających narzędzia ogrodnicze. 

Zadaniem dziecka jest nazwanie ich, podzielenie na sylaby oraz wskazanie, do czego 

potrzebne są w ogrodzie. 

 

„Narzędzia ogrodnicze” – zabawa ruchowa. 

Dziecko porusza się w rytmie piosenki: „Piosenka o wiośnie”, której nagranie znajduje 

się w linku poniżej. Na przerwę w muzyce rodzic wypowiada jedną z nazw 

przedmiotów poznanych w poprzedniej zabawie, a dziecko naśladuje wykonywanie 

czynności danym narzędziem np. motyka – udają, że kopią ziemię/konewka – udają, 

że podlewają kwiaty / grabie, naśladują grabienie liści itp. Zabawę prowadzimy 3-4-

krotnie. 

(2) Piosenka o wiośnie (Instrumental) - YouTube 

Ćwiczenie grafomotoryczne. 

Pamiętajcie o poprawnym trzymaniu narzędzia pisarskiego  

https://www.youtube.com/watch?v=uG4IS12wfPI


 



Środa 14.04.2021r. 

     Dzień dobry dzieci witam Was w środowy poranek. Mam nadzieję, że jesteście 
wyspani i pełni energii. Dzisiaj, będziemy sobie przeliczać, utrwalać kolory i 
segregować. Zaczynam 

Cele: 

-rozwijanie umiejętności poprawnego liczenia 

-nabywanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy 

-porównywanie liczebności zbiorów, prawidłowe stosowanie określeń: więcej, mniej, 
tyle samo 

-nazywanie i utrwalanie kolorów 

-prawidłowa reakcja na dźwięki wysokie i niskie 

Wiosenne kwiaty – ćwiczenia matematyczne.  

Proszę przygotować dla dziecka sylwety kwiatów w 4 kolorach 

(1 czerwony, 2 żółte, 3 niebieskie, 4 białe). 

Wycięte kwiaty proszę: 

- posegregować według koloru 

- policzyć ilość kwiatów w danym kolorze 

- porównać liczebności kwiatów w każdym kolorze (określić, których jest więcej a 
których mniej) 

-można na przykład, schować jeden kwiat niebieski (liczymy od nowa wszystkie 
kwiaty) i zapytać dziecko, których kwiatów jest tyle samo co niebieskich? 

- na koniec proszę ułożyć ze sznurka kształt wazonu i ułożyć w nim kompozycje z 
kwiatów wyciętych przez rodzica  

  



                             

                                                                                                

 "Kwiaty rosną - kwiaty więdną" – zabawa ruchowa i ćwiczenia słuchowe, 
reagowanie na dźwięki.  

Kiedy słychać dźwięki wysokie – dziecko pokazuje, jak kwiaty rosną - wspina się na 
palce, 

 przy dźwiękach niskich – kwiaty więdną, dziecko zmienia pozycję aż do przysiadu. 

(poniżej znajduje się nagranie do zabawy) 

https://www.youtube.com/watch?v=iy-4_87xXZ0&t=24s  

Proszę, wykonać zadanie w karcie pracy. Dodatkowo, można poprosić dziecko, 
aby wskazało palcem, w którym zbiorze jest najmniej elementów a w którym 
najwięcej. 

https://www.youtube.com/watch?v=iy-4_87xXZ0&t=24s


 

Dziękuję i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się zdrowo! Pozdrawiam. 



Czwartek 15.04.2021r.  

         Na poprzednich zajęciach poznaliśmy i podziwialiśmy kwiaty kwitnące 
wiosną w ogrodzie, a dziś będziemy odkrywać co jeszcze oprócz kwiatów, 
wyrasta wiosną w ogródkach.  Śniadanko zjedzone? Ząbki umyte? To 
zaczynamy! 

 

Cele: 

-poprawne reagowanie na polecenia 

-rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej 

-zapoznanie z nazwą i wyglądem pierwszych wiosennych warzyw 

-wdrażanie o dbanie o własne zdrowie 

-wyjaśnienie pojęcia "nowalijki"  

-uświadomienie potrzeby jedzenia świeżych warzyw 

-kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych 

-zapoznanie z wglądem symbolu ekologicznej żywności 

  

Dzisiaj, zadbamy o naszą sprawność fizyczną bawiąc się z opowieścią ruchową.  

 

Opowieść ruchowa "Pani Wiosna" 

Rodzic zwraca się do dziecka: 
- Dzisiaj Pani Wiosna ma bardzo wiele pracy. Musimy jej koniecznie pomóc. 
Po cichutku, płynie muzyka stanowiąca podkład do opowiadania. 

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

 

- Pani Wiosna wychodzi z domu - dziecko przenosi ręce na biodra i maszeruje za 
rodzicem. 

 

- Kiedy dotyka ziemi, topnieje śnieg i pojawiają się kwiaty - wykonuje przysiady 
dotykając dłońmi dywanu. 

 

- Trochę się zmęczyła. Przysiadła na starym pniu drzewa i postanowiła odpocząć – 
dziecko przechodzi do leżenia na plecach. 

 

- Głęboko oddychała, wciągając pachnące świeżą ziemią powietrze - wciąga 
powietrze nosem, wypuszcza ustami. 

 

- Jak przyjemnie, szkoda, że nie mogę dłużej posiedzieć. Zobaczę co słychać w 
sadzie - nogi wyciągnięte lekko na boki. Dziecko przeciąga się unosząc ręce w górę, 

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


na boki. 

 

- Wyczaruję liście na drzewach i zaproszę ptaki. Niech wypełnią swym śpiewem 
okolicę - wykonuje podskoki wyciągając ręce w górę. 

 

- Muszę przeskoczyć strumyk, nie mocząc sukni - kilka podskoków obunóż. 

 

- Posłucham jeszcze śpiewu ptaków - lekki rozkrok. Nie odrywając nóg od podłoża, 
dziecko wykonuje skręty tułowia nadstawiając raz jedno raz drugie ucho. 

 

- Pora wracać do domu. Zanim to zrobię porozmawiam jeszcze z drzewami – dziecko 
w pozycji stojącej, kołysze rękami w dowolnych kierunkach równocześnie naśladując 
szum drzew z różnym natężeniem. 

Wprowadzenie do tematu zajęć - rozwiązanie zagadek słownych. 

Zielona fryzurka, 
nosi ją cebulka. 
Na kanapce położona, 
wcześniej nożem pokrojona.  (szczypiorek) 
  

Rośnie w ziemi, jest różowa, 
trochę szczypie, lecz jest zdrowa (rzodkiewka) 
  

Soczystych, zielonych, 
tuzin ma spódniczek, 
chętnie ją chrupiemy, 
ja i mój króliczek. (sałata) 

        



                                         

                 

Magiczny koszyk (przygotować warzywa np. sałata, rzodkiewka, cebulka 
dymka) 

Dziecko z zawiązanymi oczami próbuje po dotyku i zapachu odgadnąć, co jest w 
koszyku. Zwracamy uwagę na stosowanie określeń „miękkie”, „twarde” - próby 
określenia kształtu warzywa. Nazywanie zgromadzonych warzyw. Określenie kształtu, 
koloru, zapachu i smaku zgromadzonych warzyw oraz ich wartości odżywczych. 
Przypomnienie o konieczności mycia warzyw przed jedzeniem.  

W ramach podsumowania dzisiejszych zajęć (propozycja drugiego 

śniadania, podwieczorku lub kolacji) można wspólnie z dzieckiem przygotować 

pyszną, zdrową kanapkę 

 

Piątek 16.04.2021r. Dziś zapraszam was do wykonania eksperymentu! Miłej 
zabawy. 

Rozkwitający kwiat – eksperyment z wodą.  

Rodzic wycina z papieru kilka kwiatów (szablon zamieszczę poniżej). Dziecko składa 
płatki do środka, tak aby jeden płatek nie blokował drugiego. Do talerzyków nalewa 



wody i obserwuje, co się będzie działo z kwiatami. Kładzie kwiatki na wodzie (należy 
zrobić to bardzo delikatnie, tak aby woda nie zamoczyła płatków) i obserwuje, jak płatki 
po kolei się rozkładają – kwiat rozkwita. Po około 30 sekundach kwiaty otwierają się w 
całości. Rodzic pyta dziecko, co zaobserwowało i dlaczego tak się stało.  

Wyjaśnienie: (można wyjaśnić nie jest konieczne). Kwiaty rozkwitły w wodzie, 
ponieważ papier składa się głównie z włókien roślinnych, w których znajdują się 
kapilary – cieniutkie rurki, przez które w roślinach jest transportowana woda, nawet do 
wysokości 10 metrów. Te rurki znajdowały się w papierze, z którego były wycięte 
kwiaty. Kiedy rurki nasiąknęły wodą, płatki się otworzyły. Podobną sytuację możemy 
zaobserwować, wkładając zwiędnięte kwiaty do wody – po chwili podnoszą 
opadnięte główki.  

    

 

 

 



A teraz zapraszam na masaż w parze: „Kwiatowa kraina”.  

Dziecko dobiera się w parę z rodzicem. Pierwsze siada plecami do partnera, który 
wykonuje masażyk zgodnie z tekstem wiersza. Następnie zamieniają się miejscami i 
rodzic ponownie recytuje wiersz.  

Kwiatowa kraina (Anna Gaża)  

W pewnej krainie, gdzie świeciło słońce  

(rysowanie słońca palcem wskazującym)  

rosły przepiękne kwiaty na łące.  

(delikatne naciskanie pleców palcami wskazującymi w różnych miejscach)  

Okrągły środeczek i piękne płateczki,  

(rysowanie kółka i płatków dookoła niego) 

miały też łodyżki, zielone listeczki.  

(rysowanie kreski z góry na dół, a następnie rysowanie kilku listków)  

Deszczyk je co rano podlewał kroplami  

(stukanie opuszkami palców po plecach)  

a wieczorem kładły się spać, wraz z owadami.  

(delikatne gładzenie wierzchem dłoni po plecach z góry na dół) 

Miłego weekendu Wam życzę😊 Dowiedzenia. 

 

 


