
GRUPA I ,,SŁONECZKA” 

WITAJCIE SŁONECZKA! ZAPRASZAMY DO ZABAWY I NAUKI. 

Serdecznie pozdrawiamy 

 

W tym tygodniu  realizujemy temat:  WIOSNA W OGRÓDKU . 

 

Jesteśmy ogrodnikami – opowiadanie U. Piotrowskiej 

(Dziecko słucha opowiadania czytanego przez dorosłego). 

W okno przedszkola zapukał pan Kwiecień: 

-Puk, puk, misiu Anatolu jesteś tam ? 

-Jestem, jestem – odpowiedziałem głośno. 

-Szukam pomocników do pracy w ogródku-powiedział pan Kwiecień- Mam wszystko co 

potrzeba grabki, motyczki i szpadelki. 

 Usłyszeli to pajacyk Hopsalalek i słoń Izydor i krzyknęli, że też chcą pomóc. Pobiegliśmy do 

ogródka. Słonik przekopał grządki, a pajacyk pięknie je wygrabił. Ja zrobiłem równiutkie 

ścieżki. Postanowiliśmy, że następnego dnia wysiejemy nasiona. Ale następnego dnia na 

naszych ścieżkach pojawiły się malutkie górki ziemi. 

-Ktoś zniszczył naszą pracę- zawołał smutno Hopsalalek. I wtedy z jednej górki wychyliło się 

dziwne stworzonko całe czarne. 

-Dzień dobry jestem krecik Kopaś. – Czy dotarłem do Baziowej Polany? 

-Nie dotarłeś do naszego przedszkola- odpowiedział trochę nieuprzejmie pajacyk. 

-O przepraszam bardzo, to się więcej nie powtórzy- obiecał zawstydzony Kopaś i zniknął w 

podziemnych korytarzach. My zabraliśmy się do wyrównywania grządek. Gdy wszystko było 

już naprawione można było wreszcie zacząć wysiewać nasionka. 

-Zaczekajcie, zaczekajcie ! – usłyszeliśmy głos lalki Amelki- Ja też chcę być ogrodniczką ! 

Mam nawet konewkę do podlewania. Izydorek zrobił dla Amelki specjalną grządkę niedaleko 

ławeczki i powiedział, żeby zasiała co tylko chce. 

-Ojej- ucieszyła się lala – Posieję maciejkę. Będzie pięknie pachniała, gdy latem usiądę na 

ławeczce i zabrała się do pracy. Ja też wyjąłem paczuszki z nasionkami- z rzodkiewką i 

sałatą. Niedługo będziemy zajadać pyszne kanapki z wiosennymi witaminkami ! 

 

Dziecko odpowiada na pytania dotyczące tekstu. 

-Kto szukał pomocników do pracy w ogrodzie? 

-Jakie narzędzia ogrodnicze miał pan Kwiecień? 

-Jakie prace zostały wykonane pierwszego dnia? 

-Kto zniszczył pracę pajacyka i słonika? 

-Jakie roślinki zostały posiane w ogródku? 



-Co przyniosła lala Amelka? 

-Do czego służy konewka? 

Dziecko nazywa narzędzia, które są na obrazku i utrwala ich wygląd, przy pomocy dorosłego 

mówi do czego służą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrazku poniżej dziecko ma za zadanie otoczyć pętlą narzędzia ogrodnicze (grabie, 

motyka, szpadel, konewka), o których była mowa w opowiadaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie prawidłowej postawy ciała, zapobieganie 

płaskostopiu, ćwiczenia równowagi. 

( do ćwiczeń będą nam potrzebne rekwizyty- rolka po papierze lub ręcznikach, materiałowy 

pasek np. od szlafroka lub sznurek, dowolny instrument dla dorosłego do wygrywania rytmu, 

najlepiej, aby dzieci wykonywały ćwiczenia na bosaka ) 

a) swobodny bieg przy zachowaniu odpowiedniego kierunku, na sygnał dźwiękowy dziecko 

ma za zdanie zatrzymać się i np. usiąść, położyć się, stanąć na baczność 

b) podczas stania w lekkim rozkroku dziecko wykonuje  skręty ciała w jedną i w drugą stronę, 

stara się nie odrywać stóp od podłogi 

c) na podłodze rozkładamy w linii prostej pasek z materiału, dziecko ma za zadanie przejść po 

nim stopa za stopą starając się nie spaść na podłogę –dla równowagi najlepiej jest rozłożyć 

ręce na boki 

d) pasek przywiązujemy do nogi krzesła na wysokości ok. 20-30 cm, drugi koniec paska 

trzyma  dorosły, dziecko przekracza linkę starając się jej nie dotknąć; inna wersja ćwiczenia z 

przywiązanym paskiem- tym razem pasek przywiązujemy wyżej na wysokości 50 cm- 

dziecko ma za zadanie przeczołgać się pod nim 

e) związujemy pasek na końcach tworząc w ten sposób szarfę- dziecko leżąc na brzuchu 

chwyta szarfę za końce i na sygnał podnosi wyprostowaną szarfę do góry wytrzymując przez 

kilka chwil- pamiętać należy, że łokcie muszą być oderwane od podłogi, a ręce wyprostowane 

( ćwiczenie poprawnie wykonane jest dość wyczerpujące, więc niektóre dzieci mogą się 

zniechęcić ) 

f) dziecko siada w siadzie  podpartym i palcami  stopy stara się podnieść szarfę do góry- nie 

pomaga sobie rękami, następuje zmiana stopy 

g) pozycja jak w ćwiczeniu poprzednim- przed dzieckiem leży rolka, dziecko roluje stopą 

rolkę w górę i w dół, zamiana nóg, można też rolować obiema nogami na raz 

h) zabawa w koniki- potrzebne są dwie osoby – jedna jest woźnicą druga konikiem, szarfę 

„konik” zakłada sobie w tali a woźnica chwyta z tyłu i wolno biegają przez ok. 30 sekund, po 

tym następuje zamiana ról 

Każde  z ćwiczeń powtarzamy kilka razy. 

 

 

 

 



Umuzykalnienie 

Osłuchanie i nauka piosenki ,,Wiosenne porządki” 

I. W naszym ogródeczku zrobimy porządki 

Zrobimy porządki, zrobimy porządki. 

Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki 

Przekopiemy grządki raz, dwa, trzy. 

II. Potem w miękką ziemię włożymy nasionka, 

włożymy nasionka, włożymy nasionka. 

Będą się wygrzewać na wiosennym słonku, 

Na wiosennym słonku raz, dwa, trzy. 

III. Przyjdzie ciepły deszczyk i wszystko odmieni, 

I wszystko odmieni, i wszystko odmieni. 

W naszym ogródeczku grządki zazieleni, 

grządki zazieleni raz, dwa, trzy. 

 

LINK DO PIOSENKI:  https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac 

Rozmowa na temat piosenki                                                                                                                              

- O czym jest piosenka? 

O jakich pracach wiosennych jest mowa w naszej piosence? 

 

Zabawa matematyczna „Ile mam klocków”  -  tworzenie zbiorów 

  

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


Dziecko ma przygotowane kolorowe klocki lub figury geometryczne itp.                                          

Rodzic podaje polecenie: Podziel np. : 

- podziel klocki tak, aby w każdej grupie były takie same kształty klocków, policz je 

 -  podziel klocki na zbiory wg kolorów, policz klocki w grupach np. czerwone, zielone itp.                     

i policz je 

 

Rymowanka ,,Dobry humor”  

Dziecko wspólnie z Rodzicem, wypowiadają rytmicznie tekst rymowanki. 

- Żeby było nam wesoło, masujemy swoje czoło. 

- Raz, dwa i raz, dwa, każdy ładne czoło ma. 

- Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 

- Język w górę raz i dwa. Ładny język każdy ma. 

- Powiedz: mama, tata, lala i zaśpiewaj: la la la la. 

- Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże. 

- Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 

- Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz. 

 

Plastyka – rozwijanie małej motoryki 

Zachęcamy wspólnie z dzieckiem do ozdobienia sukni Pani Wiosny 

(w przypadku braku drukarki zachęcamy do narysowania na kartce sukienki Pani Wiosny                                   

i ozdobienia wraz z dzieckiem) 

Suknię można: pokolorować kredkami, wykleić plasteliną, wykleić kolorowym papierem 

 

 

 



 

 



Kalendarz pogody 

Proponuję porozmawiać z dzieckiem o pogodzie, że raz na dworze pada deszcz, innym razem 

świeci słońce lub wieje wiatr. Możemy to zaznaczyć na kalendarzu pogody. Zachęcam do 

wykonania takiego kalendarza, na którym dziecko z dorosłym będzie zaznaczać codziennie o 

określonej godzinie jaka jest pogoda. Kalendarz prowadzimy przez tydzień. Przy okazji pracy 

z kalendarzem można (jeśli dziecko jest chętne ) utrwalać znajomość dni tygodnia 

Poniżej znajdują się obrazki z symbolami pogody do powielenia i wycięcia. Każdego z tych 

obrazków powinno być po kilka sztuk. Jest też wzór kalendarza.  Kalendarz przyczepimy na 

ścianie i codziennie mocujemy na nim obrazek pogodowy, np. jeśli we wtorek o 10.00  świeci 

słońce ( sprawdzamy przez okno ) przyczepiamy słoneczko itd. Idealnie sprawdza się, gdy 

szablon kalendarza umieścimy na tablicy korkowej, bo wtedy łatwo przyczepiać obrazki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


