
WIOSNA W OGRODZIE 

 

  Zabawa ruchowo-naśladowcza . Rodzic czyta tekst a dziecko pokazuje. 

W naszym ogródeczku                 dz. rysują rękoma koła przed sobą         

zrobimy porządki                         dz. „grożą” palcem wskazującym, na zmianę jedną i drugą ręką 

Wygrabimy ścieżki                       dz. naśladują grabienie 

przekopiemy grządki                    dz. naśladują kopanie łopatą 

Raz dwa trzy.                                dz. klaszczą 3 razy 

 

Potem w miękką ziemię                dz. naśladują wrzucanie nasionek do ziemi 

wsiejemy nasionka 

Będą się wygrzewać                     dz. „wkręcają żaróweczki” 

na wiosennym słonku 

Raz dwa trzy.                                dz. klaszczą 3 razy 

 

Spadnie ciepły deszczyk                dz. poruszają paluszkami i ponad głowami i powoli       

i wszystko odmieni                         opuszczają je wzdłuż całego ciała aż do podłogi. 

W naszym ogródeczku                  dz. rysują rękoma koła przed sobą. 

grządki zazieleni 

Raz dwa trzy.                                dz. klaszczą 3 razy 

 

 

 „Ogrodnik”-  zagadka wprowadzająca do rozmowy o pracy ogrodnika 

Spotkasz go w ogrodzie, 

gdzie pracuje co dzień 

dba o krzaki i kwiatki, 

sadzi rośliny z użyciem łopatki. 

- Pan, który pracuje w ogrodzie to?(ogrodnik) 

- Pani, która pracuje w ogrodzie to? (ogrodniczka) 

- Spodnie do pracy w ogrodzie nazywają się? (ogrodniczkami) 

 

 

 

 Obejrzyj  film o wiośnie https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY zapamiętaj jak 

najwięcej informacji. Rodzic zada Ci pytania dotyczące treści.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY


 Dziecko opowiada  na podstawie obrazka „co robi  ogrodnik w ogrodzie ?” , samodzielnie nazywa 

wykonywane czynności oraz sprzęt ogrodniczy a rodzic koryguje. 

 
 

 

 „Narzędzia ogrodnika”- zabawy słownikowe 

 

Dziecko  wypowiada  się na temat: “Jakie prace ogrodowe można wykonać przy pomocy prezentowanych 

narzędzi?” rodzic objaśnia zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z narzędzi. Nie każdym narzędziem 

może posługiwać się dziecko a  innymi tylko pod nadzorem dorosłego. 

 

 

https://www.ediba.com/Pol/producto.asp?c=polNP&e=100
https://www.ediba.com/Pol/producto.asp?c=polNP&e=100
https://4.bp.blogspot.com/-o89RsiV72aU/Wsn9K8mTSeI/AAAAAAAAL68/KszvRxNQm_kYAuQAHK1Lv7g7uW3w2BKDwCLcBGAs/s1600/20180404_112458.jpg


 Rodzicu przeczytaj dziecku budowę tulipana. Dziecko pokazuje i nazywa części rośliny.  Rodzic 

nazywa poszczególne kwiaty, dziecko zapamiętuje.  

 Zabawa na doskonalenie spostrzegawczości i pamięć wzrokową: wydrukowane i wycięte kartoniki 

z kwiatami  dziecko układa w szeregu. Rodzic odwraca kartonik z kwiatem (dziecko w tym czasie 

nie patrzy). Następnie dziecko odgaduje jakiego kwiatka brakuje i opisuje jego wygląd. 

 

 

 

 Zabawa  ćwiczenie syntezy słuchowej „Co powiedziałam/em?” 

Rodzic wymawia słowa związane z wiosną z podziałem na sylaby i głoski ( bez dwuznaków i zmiękczeń). 

Dziecko mówi  całe słowa np.:  

 kro – kus  krokus 

k-o-n-e-w-k-a  konewka 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://ediba.com/Ecu/producto.asp?c=polNSP&e=73&psig=AOvVaw1wm5OvtIiPsmI9P79jD6FP&ust=1585244760179000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDa_oiXtugCFQAAAAAdAAAAABAM


  Rodzicu przeczytaj opowiadanie „Cebuluś” A. Bober –dziecko zapoznaje się z warunkami 

niezbędnymi do wzrostu i życia roślin  

W pewnym ogródku mieszkała malutka cebulka, która kochała swój domek i  nie chciała go opuszczać. 

Cebuluś, bo tak miała na imię cebulka, był cichy i bardzo nieśmiały. Bał się wszystkiego co nowe i 

nieznane, dlatego nigdy nie wychodził ze swojego domku. Wraz z nim, podziemne pokoje zamieszkiwał 

pająk Piotr i gąsienica Gabrysia. Przyjaciele całe dnie spędzali w podziemnych korytarzach, grając w 

domino i zajadając swoje ulubione przekąski. Przyjaciele bawili się ze sobą tak długo, póki nie ogarnął ich 

sen. Wtedy Cebuluś, Piotr i Gabrysia mówili sobie "dobranoc" i zasypiali w swoich wygodnych łóżeczkach. 

Gdy wzeszło słonko, Cebuluś obudził się zaskoczony, bo przed jego oczyma tańczył złoty balon. 

- Dzień dobry- powiedział pająk Piotr - Zrobiłem tego balona, by móc poszybować nim wysoko do nieba. 

Świat jest taki duży, najwyższa pora abym dorósł, wyszedł z naszego podziemia i poznał jego piękno. 

- Dobrze, jeśli musisz to szybuj, leć, fruń na swoim balonie. Ja jednak zostanę w moim domku, który dobrze 

znam i  kocham. 

Nie czekając ani chwili, pająk Piotr poszybował wysoko ponad ziemię. A Cebuluś zmartwiony, został w 

swoim pokoju i czekał na przybycie Gabrysi. Gdy wieczorem Gabrysia pojawiła się w podziemnym 

korytarzu, Cebuluś od razu zaprosił ją do gry w szachy, by nie myśleć o utraconym przyjacielu. Po 

godzinach wspaniałej zabawy, Cebuluś i Gabrysia poszli spać...tym razem tylko w dwójkę, bez Piotra. W 

środku nocy, Cebulusia obudził jasny blask księżyca, który wkradł się do pokoju przez okienko w ziemi. Z 

przerażeniem Cebuluś zauważył, że z sufitu zwisa błyszczący kokon. Po chwili kokon zaczął pękać z z jego 

wnętrza wyszedł cudowny, niebieski motylek. To była Gabrysia, która z gąsienicy przemieniła się w motyla. 

-  Świat jest taki duży, najwyższa pora abym dorosła, wyszła z naszego podziemia i poznała jego piękno - 

powiedziała Gabrysia unosząc się ponad trawą, przykrywającą dach Cebulkowego domku. 

- Dobrze, jeśli musisz to szybuj, leć, fruń na niebieskich skrzydłach. Ja jednak zostanę w moim domku, 

który dobrze znam i  kocham. 

Kiedy Gabrysia pofrunęła, wysoko ponad chmurami, Cebuluś został w swoim domku sam. Gdy nastał 

ranek, cebulka chciała się pobawić, tak jak to wcześniej robiła z przyjaciółmi, ale zabawa w pojedynkę nie 

była taka fajna. Przypomniał sobie wspólnie spędzone chwile i zatęsknił za Piotrem i Gabrysią.  

- Świat jest taki duży- pomyślał Cebuluś- najwyższa pora abym i ja dorósł, wyszedł z tego podziemia i 

poznał jego piękno. Nie czekając ani chwili, cebulka chwyciła kubek, napełniła go wodą i zaczęła ochoczo 

pić. Kubek za kubkiem, szklanka za szklanką, Cebuluś nawadniał swoje ciało. Gdy promyki słońca dostały 

się do pokoju  i zaczęły ogrzewać Cebulusia, ten poczuł, że zaczyna rosnąć. Korzenie złapały się kurczowo 

podłogi domku, a główka wystrzeliła ponad jego dach. Z łodygi zaczęły wyrastać zielone liście, a ponad 

nimi pojawił się fioletowy kwiat. I tak oto Cebuluś wyrósł na pięknego krokusa. Na powitanie Cebulusiowi 

Krokusowi, przybili jego dawni przyjaciele, pająk Piotr i Gabrysia- motyl.  

- Jesteśmy tacy szczęśliwi, że postanowiłeś wyjść z ukrycia i cieszyć się życiem. Zobacz, jaki świat jest 

piękny. A ty jesteś teraz jego częścią. 

Krokus rozejrzał się dookoła i pokiwał fioletową główką. Był z siebie dumny, że zaryzykował i dzięki temu, 

mógł teraz cieszyć się pełnią życia. 

 



 Pytania do opowiadania - Co jest potrzebne roślinie do życia? Czy ludzie i zwierzęta potrzebują 

tego samego do życia? Dziecko wymienia a rodzic koryguje. 

 

 
 

 

 

 

 Obejrzyj filmik o ogrodzie:  https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo  

 

 Ogrodnik posprzątał w ogrodzie a Ty posprzątaj swój pokój. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Elementarz-odkrywcow-klasa-1-czesc-3-podrecznik/Flipbook/index.html#p=10


 

 Zabawa w odkrywcę. Poproś o pomoc rodzica. 

1. Nalej niepełny słoik  zimnej wody  

2. Nałóż na słoik gazę, zrób wgłębienie i nałóż gumkę, żeby nie spadła gaza 

3. Na gazę połóż cebulę 

4. Obserwuj jak roślina będzie puszczała korzenie ( na dole) i pilnuj, żeby były w wodzie (dolewaj)  

5. Obserwuj jak będzie rósł szczypiorek ( na górze) 

6. Szczypiorek jest bardzo smaczny i zdrowy, możesz kłaść go na kanapki 

 

 

Dziecko w każdym dniu doświadczenia rysuje na kartce postęp wzrostu rośliny. Rodzic sprawdza czy 

dziecko rysuje prawidłowo i czy obrazek oddaje rzeczywisty stan rośliny. 

 Naucz się piosenki „Mam fryzurę na cebule” 

https://www.youtube.com/watch?v=9AUowdZJkwE 

Mam fryzurę na cebulę  

Przestraszyłam panią Ulę  

Pewnie zaraz wszystkim powie  

Co ja dzisiaj mam na głowie  

Nie kucyki, Nie warkocze  

Chociaż może są urocze  

To fryzura całkiem nowa  

Taka właśnie cebulowa  

Niech się ze mnie śmieją! Co mi tam!  

Będę ją nosiła ! Mówię Wam!  

 

Przestraszyłam Ciocię w szkole  

I tę dużą, rudą Olę  

Lecz fryzura cebulowa  

To jest przecież moda nowa  

Więc fryzurę na cebulę  

Pielęgnować będę czule  

I napewno się ucieszę  

Gdy ktoś też się tak uczesze 

https://depositphotos.com/96976378/stock-photo-green-onions-in-a-glass.html
https://depositphotos.com/96976378/stock-photo-green-onions-in-a-glass.html
https://www.youtube.com/watch?v=9AUowdZJkwE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://depositphotos.com/96976378/stock-photo-green-onions-in-a-glass.html&psig=AOvVaw1f_pCEtlaoPxIg3hZwKpIc&ust=1585247379609000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDW3umgtugCFQAAAAAdAAAAABAW


 Dziecko zdobywa nowe wiadomości. Rodzic czyta dziecku informacje, potem dziecko opowiada co 

zapamiętało. 

Cebula – właściwości  

Cebula to bardzo zdrowe warzywo. Zawiera bowiem cenną kwercetynę. Ponadto cebula jest źródłem 

witaminy C, kwasu foliowego (szczególnie szczypior) oraz wielu olejków eterycznych, którym zawdzięcza 

swój charakterystyczny zapach. Cebula to także dobre źródło błonnika pokarmowego, a także składników 

mineralnych takich, jak: potas, wapń, fosfor, żelazo, jod, selen. Cebula zawiera związki odkażające, o 

działaniu antybiotycznym. W kuchni nie można się obyć bez smacznej i aromatycznej cebuli. Trzeba jednak 

uważać, jeść z umiarem, bo nie jest lekkostrawna.  

 Czy wiesz dlaczego płaczemy przy obieraniu cebuli? Po przekrojeniu cebuli, z aminokwasów powstaje 

chemiczny związek lotny, który z powietrzem dociera do oczu i rozpuszcza się w płynie łzowym i powstaje 

m.in. kwas siarkowy. Drażni nam oczy i dlatego płaczemy. 

 

Cebula żółta  

Najbardziej popularna cebula, dostępna cały rok. Można ją wykorzystywać do wszystkich dań na ciepło.  

Świetna np. do bulionu, zupy cebulowej, sosów oraz długiego gotowania. Dzięki temu, że zawiera dużo 

cukru, świetnie się karmelizuje. 

 

 

Cebula czerwona  

Cebula o charakterystycznym czerwono fioletowym kolorze. Najlepiej smakuje na surowo. Przez to, że 

najlepiej smakuje na surowo, dostarcza wiele minerałów i witamin. Dobra np. do sałatek, jako dodatek do 

domowych hamburgerów i ryb. 

 

 

https://www.recepta.pl/artykuly/cebula-a-watroba-jakie-ma-wlasciwosci-jak-ja-stosowac
https://www.recepta.pl/artykuly/cebula-a-watroba-jakie-ma-wlasciwosci-jak-ja-stosowac


Cebula słodka (cukrowa)  
Wyróżnia się śnieżnobiałym miąższem i mimo, że pochodzi od cebuli zwykłej, różni się nieco smakiem i 

zastosowaniem. Ma delikatny słodki smak, smakuje zarówno na surowo jak i gotowana. Wykorzystuje się ją 

np. do karmelizacji, sałatek, zup oraz ryb. 

 
 

Dymka  
Młoda drobna cebulka wraz z szczypiorkiem. Ma świeży, intensywny smak. Nadaję się np. do sałatki, 

sosów, jako dodatek do pieczeni. 

 

Szalotka  
Podłużna cebula o różowym zabarwieniu. Ma wyjątkowy i niepowtarzalny smak .Używać np. do sosów , 

piec w całości. 

 

 

 

 



Cebula czosnkowa  
Inaczej nazywana cebulą białą. Ostrzejsza w smaku od dymki i cebuli cukrowej, łagodniejsza od zwykłej 

cebuli. Oprócz słodkości cebuli zawiera również charakterystyczny czosnkowy aromat. Używać do sałatek, 

zup, sosów. 

 

 Zabawa w kuchcika. Przygotuj z rodzicem danie, które zawiera cebulę np. sok z cebuli z miodem i 

cytryną lub zupę cebulową lub sałatkę z cebulą lub inne dowolne danie. 

 Zabawa „Co próbujesz?”. Doskonalenie zmysłu węchu i smaku. Rodzicu przygotuj kilka kawałków 

różnych warzyw, tych co są w domu w tym cebule. Dziecko ma zawiązane oczy. Najpierw stara się 

rozpoznać po węchu warzywa a potem po smaku, nie patrząc na nie. Zamiana ról i rodzic zgaduje.  

 
 

 Rodzicu, przeczytaj z dzieckiem nową literę i wyraz. Dziecko dzieli wyraz na sylaby i głoski. 

 

Zabawa z literą   C   C,c   litera wielka i mała 

       cebula  wyraz 

       ce - bu – la    sylaby 

       c-e-b-u-l-a      głoski 

 

 

 

https://www.recepta.pl/artykuly/cebula-a-watroba-jakie-ma-wlasciwosci-jak-ja-stosowac
https://www.recepta.pl/artykuly/cebula-a-watroba-jakie-ma-wlasciwosci-jak-ja-stosowac
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pl.dreamstime.com/zdj%C4%99cie-royalty-free-dziecko-kucharz-image17558115&psig=AOvVaw0dYSkPKFCTTn0IQb0wNV7N&ust=1585319738312000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjLubGuuOgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.recepta.pl/artykuly/cebula-a-watroba-jakie-ma-wlasciwosci-jak-ja-stosowac&psig=AOvVaw2n9qSdXvHEI2-DK5QL86QR&ust=1585229891131000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDUxtbftegCFQAAAAAdAAAAABAJ


 Dziecko rysuje po śladzie przedmioty i koloruje. Czyta z pomocą rodzica wyrazy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzieciaki-w-akcji-pieciolatek-cz-2_[karty_pracy][pr_2018]/index.html#p=66


 Rodzicu, przeczytaj z dzieckiem nową literę i wyraz. Dziecko dzieli wyraz na sylaby i głoski. 

 

Zabawa z literą   G   G, g  litera 

       Garnek   wyraz 

       gar- nek           sylaby 

       g-a-r-n-e-k     głoski 

 

 

 Rodzic mówi wyrazy, w których jest głoska „g” a dziecko ma określić czy głoska „g” jest w nagłosie 

(na początku),  śródgłosie (w środku) i wygłosie (na końcu) wyrazu.  

              np.:   globus – na początku ,    paragon – w środku,       pociąg – na końcu itp.  

 

 Otocz każdą literę „G” (wielką)  i    „g” (małą) pętlą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A        c        B         i         L         d        N       s             

     J         o        P        y      w      g         r        u         

         Z         L          b           G         O        W        G       h 

K         s       G     F      g          k        t          S       a         M              

 

P        d        f       G        g        k        H        P       K         P         

G           n            g         b        d         g        k          G 

https://www.recepta.pl/artykuly/cebula-a-watroba-jakie-ma-wlasciwosci-jak-ja-stosowac
https://www.recepta.pl/artykuly/cebula-a-watroba-jakie-ma-wlasciwosci-jak-ja-stosowac
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https://www.krainaekozabawek.pl/akcesoria-kuchenne-i-sprzet-agd-zabawa-w-dom/2466-garnek-drewniany-duzy-niebiesko-rozowy-erzi-4014722106663.html
https://www.krainaekozabawek.pl/akcesoria-kuchenne-i-sprzet-agd-zabawa-w-dom/2466-garnek-drewniany-duzy-niebiesko-rozowy-erzi-4014722106663.html
https://www.krainaekozabawek.pl/akcesoria-kuchenne-i-sprzet-agd-zabawa-w-dom/2466-garnek-drewniany-duzy-niebiesko-rozowy-erzi-4014722106663.html
https://www.krainaekozabawek.pl/akcesoria-kuchenne-i-sprzet-agd-zabawa-w-dom/2466-garnek-drewniany-duzy-niebiesko-rozowy-erzi-4014722106663.html
https://www.krainaekozabawek.pl/akcesoria-kuchenne-i-sprzet-agd-zabawa-w-dom/2466-garnek-drewniany-duzy-niebiesko-rozowy-erzi-4014722106663.html
https://www.krainaekozabawek.pl/akcesoria-kuchenne-i-sprzet-agd-zabawa-w-dom/2466-garnek-drewniany-duzy-niebiesko-rozowy-erzi-4014722106663.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.krainaekozabawek.pl/akcesoria-kuchenne-i-sprzet-agd-zabawa-w-dom/2466-garnek-drewniany-duzy-niebiesko-rozowy-erzi-4014722106663.html&psig=AOvVaw3kgnt-3wLarNmo7pmmcLJe&ust=1585312552388000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj_5s6TuOgCFQAAAAAdAAAAABAK


 

 Nazwij przedmioty na literę (pisana) „g”. Pokoloruj obrazki. Na drugiej stronie narysuj rzeczy, 

które rozpoczynają się na głoskę (wymawiana) „g”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-g/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-g/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-g/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-g/&psig=AOvVaw058x79RfhrmlnnxCUMd-Z8&ust=1585312754451000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD9oa-UuOgCFQAAAAAdAAAAABAP


 Zadanie z kodowaniem. Rodzic drukuje czystą kartę pracy z kodem dla dziecka. Dziecko ma nie 

wiedzieć co powstanie po odkodowaniu. Dziecko wykonuje zadanie. Rodzic pokazuje dziecku po 

zrobieniu zadania czy jego rysunek zgadza się z rysunkiem po odkodowaniu.  

 

Karta do pracy poniżej , zanim zaczniesz wykonywać zadanie potańcz, poćwicz! 

 

  

 Przedszkolaku czas na ruch !!! W ciągu dnia kilka razy ćwicz, tańcz, baw się: sam, z rodzeństwem 

lub z rodzicami :  

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4   

      

https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw    

     https://www.youtube.com/watch?v=OOQDUgYG1r8  

     https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA  

     https://www.youtube.com/watch?v=OnQlvLmMfO4  

 

 

 

https://www.szkolneinspiracje.pl/kodujemy-wiosne/
https://www.szkolneinspiracje.pl/kodujemy-wiosne/
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4
https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw
https://www.youtube.com/watch?v=OOQDUgYG1r8
https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.szkolneinspiracje.pl/kodujemy-wiosne/&psig=AOvVaw3RaaTScguaAvCWplEzsp4b&ust=1585318710477000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDgocequOgCFQAAAAAdAAAAABBW


 

 

 Pokoloruj zgodnie z kodem 

 

- A-1, C-1, D-1, F-1, G-1, I-1, A-2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2, H-2, I-2, B-3, C-3, D-3, 

E-3, F-3, G-3, H-3, C- 4, D-4, E-4, F-4, G-4, D-5, E-5, F-5 

                            -   B-5, B-6, C-6, E-6, H-6, C-7, D-7, E-7, G-7, H-7, D-8, E-8, F-8, G-8, E-9, F-9, E-10 
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 Tak wygląda  forsycja, która kwitnie na wiosnę w ogrodach, parkach. Zrób prace plastyczną  

z dowolnych materiałów plastycznych: farb, kredek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dobrej zabawy !!! 

https://allegro.pl/oferta/forsycja-z-donicy-wiosna-w-ogrodzie-art-nr-548d-6439476291
https://allegro.pl/oferta/forsycja-z-donicy-wiosna-w-ogrodzie-art-nr-548d-6439476291
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://allegro.pl/oferta/forsycja-z-donicy-wiosna-w-ogrodzie-art-nr-548d-6439476291&psig=AOvVaw2qGw0ty_loKSfXIlMzxSxH&ust=1585558579581000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDtnpGov-gCFQAAAAAdAAAAABAE
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