
12.04.2021 (poniedziałek) 

 
Temat: Praca z obrazkiem na temat „Wiosenne prace w ogrodzie”. 

 

 

Przebieg: 

1. Zagadka o ogrodniku. 

 

                  Spotkasz go w ogrodzie, 

                  gdzie pracuje co dzień. 

                  Dba o krzaczki i kwiatki 

                  sadzi rośliny z użyciem łopatki. 

 

Rodzic odczytuje dziecku zagadkę, dziecko ją odgaduje a następnie rodzic pyta: 

- gdzie pracuje ogrodnik? 

 

2. Pokaz ilustracji „Wiosenne prace w ogrodzie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do obrazka: 

https://chomikuj.pl/nauczycielkakredka/Przedszkole/Wiosna+w+sadzie+i+ogrod

zie 

 

    Dziecko przygląda się przedstawionej ilustracji, następnie rodzic rozmawia z  

    nim o tym, co dzieje się na obrazku: 

    - co robi pan ogrodnik? 

    - co robią dzieci? 



    - jakie narzędzia ogrodnicze widzisz na obrazku? Policz, ile ich jest? 

    - do czego służą te narzędzia? 

    - jakie prace należy wykonać wiosną w ogródku? 

    - co robimy najpierw a co potem? 

 

3. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Nasionko”. 

 

   Rodzic zaprasza dziecko do zabawy naśladowczej pt. „Nasionko”. Dziecko  

   przy muzyce Vivaldiego „Cztery pory roku – wiosna” zamienia się w  

   nasionko. Wykonuje polecenia rodzica. 

 

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

    

   Jesteś małym nasionkiem, które znajduje się w ziemi. Jest ci ciepło. Jest tu  

   cicho i ciemno.  (dziecko leży na dywanie zwinięte w kłębek) 

 

   Spadł delikatny deszczyk, powoli zaczyna ci brakować miejsca w  

   ziarenku, robi się za ciasno w malutkiej skorupce.  (dziecko nadal leży na  

   dywanie, powoli prostuje ręce i nogi) 

 

   Teraz poświeciło na ciebie słoneczko. Jest ci ciepło i miło, znowu rośniesz i  

   rośniesz.  (dziecko na początku kuca a potem powoli wstaje) 

 

   Z malutkiego nasionka wyrósł piękny kwiat, który próbuje sięgnąć nieba. 

  (dziecko wstaje, podnosi ręce do góry, wyciąga się a następnie obraca dookoła) 

 

 

Link do zabawy: https://www.edukacja.edux.pl/p-37030-wiosenne-prace-w-

ogrodzie-scenariusz-zajec.php 

 

4. Założenie hodowli szczypiorku. 

 

   Proponuję, aby rodzic z dzieckiem wspólnie założyli hodowlę szczypiorku. 

   Należy przygotować cebulę i mały słoik lub szklankę z wodą. Cebulę  

   opieramy na słoiku tak, aby korzonkami sięgała wody. Stawiamy na parapecie  

   okna. Dziecko będzie miało okazję obserwować wzrost rośliny. Wyhodowany  

   szczypiorek można wykorzystać do przygotowania zdrowych kanapek lub         

   twarożku.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do obrazka: https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/ ędzenie-cebuli-w-

domu-sposob-na-swiezy-szczypior-zima-aa-FeDZ-g4xe-JKpH.html 

 

 

5. Karta pracy „Tulipany”. 

 

   Zadaniem dziecka będzie rysowanie po śladzie słoneczka i tulipanów a  

   następnie pokolorowanie obrazków. 

 

Link do karty pracy: https://przedszkolankowo.pl/2017/03/08/wiosenne-karty-

pracy-zestaw-1/ 
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ZABAWA POPOŁUDNIOWA 



Zabawa paluszkowa  

„Wiosenna burza” 

Pada deszczyk, pada, pada, 

(Uderzamy palcem o podłogę lub o stolik) 

coraz prędzej z nieba spada. 

(Przebieramy wszystkimi palcami.) 

Jak z konewki woda leci, 

(Uderzamy całymi dłońmi o podłogę.) 

A tu błyskawica świeci… 

( Klaszczemy w dłonie nad głową.) 

Grzmot !!! 

(uderzamy piąstkami o podłogę.) 

 

 

Miłego dnia dla wszystkich dzieci, bawcie się dobrze. 

 

 

13.04.2021 (wtorek) 

 
Temat: „Narzędzia ogrodnicze” – wyklejanka z kolorowego papieru. 

     

 

Przebieg: 

1. Wiersz pt. „Pan ogrodnik” J. Biernat 

 

Rodzic odczytuje dziecku wiersz o panu ogrodniku. 

 

             Przyleciała biedroneczka do naszego ogródeczka. 

             Siadła na gałązce i tak obserwuje,  

             jak ciężko pan ogrodnik od rana pracuje. 

             I łopatą kopie, kopie i grabiami grabi, grabi 

             i nasionka sieje, sieje, konewką podlewa, podlewa 

             i słucha jak mu ptaszek wesoło śpiewa. 

 

Następnie rodzic zadaje dziecku pytania na temat treści wiersza: 

- kto obserwował pana ogrodnika podczas pracy? 

- co robił ogrodnik? 

- jakich narzędzi używał? 

- co robił łopatą i grabiami? 

- czym podlewał posiane nasionka? 



 

Rodzic pokazuje dziecku obrazek przedstawiający narzędzia ogrodnicze. 

Dziecko je nazywa, wyjaśnia do czego służą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do obrazka: https://pl.freepik.com/premium-wektory/niezbedne-

narzedzia-ogrodnicze_849280.htm 

 

 

2. Zabawa paluszkowa „Biedronka”, mająca na celu usprawnianie mięśni  

    palców i dłoni. 

 

    Dziecko trzyma przed sobą jedną dłoń z zaciśniętymi w piąstkę paluszkami. 

 

    Pogubiła swoje kropki biedroneczka mała. 

    (porusza piąstką w lewo i w prawo) 

 

     Więc zabrała się do pracy i kropek szukała. 

     (porusza piąstką wykonując ruchy obrotowe) 

 

     Pierwsza była w trawie, 

     (dziecko wystawia kolejno palce zaczynając od kciuka) 

  

      druga obok w stawie, 

      trzecia wpadła do koszyka, 

      czwarta siadła na patykach. 

      Piąta fruwa koło rzeczki. 

      I znalazły się kropeczki. 

      (porusza wszystkimi palcami) 

 

Źródło: „Pokazywane wierszyki i zabawy paluszkowe” – Małgorzata  Koc. 



3. Praca dziecka. 

 

    Prosimy rodzica o przygotowanie kleju i kolorowego papieru w dowolnym  

    kolorze, który wspólnie z dzieckiem trzeba porwać na małe kawałeczki. 

  

    Zadaniem dziecka będzie wyklejenie konturów konewki i łopaty  

    przygotowanymi, wydartym, kolorowymi papierkami.                                                          

    Aby dziecku było łatwiej, nie smarujemy klejem każdego kawałka papieru,  

    tylko smarujemy kontury narzędzi ogrodniczych i dopiero przyklejamy  

    papierki. 

 

4. Zabawa ruchowa „Pracujemy w ogrodzie”.  

 

    Dziecko porusza się w rytm piosenki „Jestem sobie ogrodniczka”, która jest  

    dostępna na YouTube.                                                                                                

    Na przerwę w muzyce rodzic wymienia dowolne narzędzie ogrodnicze.  

    Dziecko naśladuje wykonywanie danej czynności, np.  

    - łopata – naśladuje kopanie ziemi, 

    - grabie – udaje, że grabi grządki, 

    - konewka – naśladuje podlewanie kwiatków, 

    - taczki – naśladuje jazdę taczkami. 

 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=KoAEIDEzG3Y 

 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

 

Zabawa taneczna „Z cyklu „Spoko Loko -Taniec Połamaniec” 

 

Zachęcamy  do zabawy wszystkich domowników.  

Tekst: 

 Moja lewa noga tańczy, moja prawa noga tańczy, 

moja lewa ręka tańczy i prawa ręka też. 

Zakręćmy bioderkami, kołyszmy ramionami. 

Zakręćmy bioderkami a teraz podskok hej! 

Wszyscy razem, w koło, raz i dwa wesoło. 

Tańczą mali, tańczą duzi i nawet tańczy pies. 

Ręka, ręka do boku, do boku, 

daszek, daszek tuż przy oku. 

Moja lewa noga tańczy... 

Ręka, ręka na ramię, na ramię, 

druga ręka, druga ręka na kolanie! 

Moja lewa noga tańczy... 



Ręka, ręka na głowie, na głowie, 

prawe ucho łapiesz moje a ja twoje! 

Moja lewa noga tańczy... 

Kolano, kolano do góry, do góry, 

prawa ręka, prawa ręka łapie chmury 

 

link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 

 

Miłego dnia dla wszystkich dzieci, bawcie się dobrze. 

 

 

 

14.04.2021 (środa) 

 
Temat: Zabawa matematyczna „Kwiatki na rabatkach”. 

 

 

Przebieg: 

1. Matematyczna wyliczanka „Kropki biedronki”. 

 

    Prosimy rodzica o przygotowanie czerwonego koła o średnicy 15cm i siedmiu  

   czarnych kółeczek o średnicy 2,5 – 3cm (kropki biedronki). 

 

   Rodzic czyta rymowankę a dziecko kolejno układa kropki na czerwonym kole  

   zgodnie z tekstem wyliczanki. 

 

                    Biedronka siedem kropek miała: 

                    pierwszą od chmurki dostała, 

                    drugą od słonka złotego, 

                    trzecią od wiatru dużego, 

                    czwartą od deszczu kropelki, 

                    piątą od ziemi karmicielki, 

                    szóstą od dziadka co przechodził drogą, 

                    siódmą… już nie wiem od kogo. 

                    Wszystkie siedem nosiła w komplecie 

                    żeby szczęście dawały dzieciom! 

 

    Po ułożeniu wszystkich kółeczek dziecko jeszcze raz głośno przelicza kropki     

    biedronki dotykając każdą palcem. Rodzic pyta: ile jest? Dziecko odpowiada:  

    jest 7 kropek. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I


2. Zabawa matematyczna „Kwiatki na rabatkach”. 

 

    Do tej zabawy prosimy o wydrukowanie kwiatów zamieszczonych poniżej.  

    Jeżeli nie mamy takiej możliwości można wyciąć paski papieru, które  

    zastąpią kwiaty: 9 czerwonych – to czerwone tulipany, 9 żółtych – żonkile  

    i 7 fioletowych – to krokusy.  

    Dodatkowo trzeba przygotować duże figury geometryczne wycięte z  

    kolorowych kartek A4. Mogą być białe kartki xero pokolorowane kredkami: 

    - kwadrat – czerwony 

    - trójkąt – żółty 

    - koło – zielone 

    - prostokąt – niebieski. 

 

    Kolorowe figury to grządki, na których dziecko będzie układało kwiaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do kwiatów:  

https://pixers.pl/fototapety/czerwony-tulipan-48653931 

https://pixers.pl/naklejki/zonkil-wielkanoc-kwiat-kwiaty-wiosny-grafiki-

wektorowej-29364634 

https://pl.depositphotos.com/vector-images/krokus.html 

 

    Na początku rodzic czyta krótką rymowankę, pokazując kwiatki i  

    geometryczne rabatki: 

 

                W ogródku na rabatkach dziś wielkie zamieszanie, 

                bo wszystkie kwiaty opuściły swe mieszkanie. 

                Policzcie dokładnie wszystkie kwiatki 

                i posadźcie je na odpowiednie rabatki. 

https://pixers.pl/fototapety/czerwony-tulipan-48653931
https://pixers.pl/naklejki/zonkil-wielkanoc-kwiat-kwiaty-wiosny-grafiki-wektorowej-29364634
https://pixers.pl/naklejki/zonkil-wielkanoc-kwiat-kwiaty-wiosny-grafiki-wektorowej-29364634


 

    Dziecko określa kształt i kolor figur, przelicza czerwone tulipany, żonkile 

    i krokusy. 

    Następnie rodzic odczytuje matematyczne zagadki. Dziecko słucha, przelicza  

    i układa kwiaty na odpowiedniej rabatce. Dokłada, odsuwa wykonując  

    czynność dodawania i odejmowania. 

 

                 Na czerwonej, kwadratowej rabatce 

                 rosły 3 czerwone tulipany i 2 żonkile. 

                 Policz proszę, ile kwiatów rosło na  

                 kwadratowej rabatce? 

                 (dziecko układa kwiaty a następnie przelicza ile ich jest razem) 

 

                 Zosia na żółtej trójkątnej rabatce 

                 posadziła kwiatki pachnące. 

                 Ma 2 krokusy i 6 czerwonych tulipanów. 

                 Powiedz, ile kwiatów posadziła Zosia na grządce? 

                 (dziecko układa, przelicza i określa ile jest razem kwiatów) 

 

                  W ogrodzie na zielonej okrągłej grządce 

                  rosło 7 żonkili pięknych jak słońce. 

                  Przyszła Kasia i 3 zerwała, bo bukiet piękny zrobić chciała. 

                  Ile żonkili teraz rośnie na grządce? 

                  (dziecko zabiera 3 kwiaty i przelicza ile żonkili zostało na grządce) 

 

                  Na niebieskiej, prostokątnej grządce  

                  rosło 5 fioletowych krokusów. 

                  Powiał silny wiatr i złamał 2 kwiatki. 

                  Ile teraz krokusów rośnie na grządce? 

                  (dziecko zabiera tyle krokusów ile złamał wiatr, przelicza i określa  

                   ile zostało) 

 

 

3. Zabawa muzyczno – ruchowa „Magiczna liczba siedem”. 

 

    Zabawa jest dostępna na YouTube pod linkiem:   

https://www.youtube.com/watch?v=1a79t441r_4 

     

     

    Zabawa jest znana i lubiana przez dzieci, więc zapraszamy do wspólnej  

    zabawy z dzieckiem. 

 

 



ZABAWA POPOŁUDNIOWA  

 

Zabawa dydaktyczna Czarodziejska skrzynia: dziecko na  podstawie zmysłu 

dotyku starają się odgadnąć, jaką rzecz trzymają w ręce. 

Rodzic kładzie przed dzieckiem zaczarowaną skrzynie przykrytą materiałem ( 

może to być pudło, worek itp.) w której ukryte są różne rzeczy mogą to być 

zabawki. Dziecko sięga do skrzyni i za pomocą dotyku próbuje odgadnąć jaką 

zabawkę trzyma w ręku. 

 

     Miłego dnia, bawcie się dobrze. 

 

 

 

15.04.2021 (czwartek) 
                  

 

Temat: „Wiosna w ogrodzie” – zabawy muzyczno – ruchowe. 

 

Cele: 

- kształtuje poczucie rytmu, 

- wyrabia wrażliwość muzyczną. 

 

Przebieg: 

1. Zabawa na powitanie „Pogodne ćwiczenia w podskokach”. 

 

    Zabawa jest dostępna na YouTube pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE 

 

 

    W zabawie dziecko będzie ruchem naśladować pogodę: 

    - słońce – dziecko stoi na palcach, unosi ręce do góry i obraca się dookoła, 

    - burza – zwija się w kłębek na podłodze, 

    - deszcz – przykuca i uderza palcami o podłogę w rytm muzyki. 

 

Słońce, burza i deszcz mają określony sygnał muzyczny. Podczas zabawy 

dziecko maszeruje, biega lub podskakuje. Gdy usłyszy umówiony sygnał 

naśladuje ruchem odpowiednią pogodę: słońce, burzę lub deszcz. 

 

 

2. Słuchanie piosenki pt. „W naszym ogródeczku”. 

      

              I    W naszym ogródeczku zrobimy porządki, 

                    zrobimy porządki, zrobimy porządki. 



                    Zagrabimy ścieżki, przekopiemy grządki, 

                    przekopiemy grządki  raz, dwa, trzy. 

 

              II   Potem w miękką ziemię wsiejemy nasionka, 

                    wsiejemy nasionka, wsiejemy 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 treści piosenki: 

- jakie porządki robimy wiosną w ogródku? 

- czego potrzebują nasionka żeby rosły?  (miękkiej ziemi, słońca, deszczu) 

 

Następnie dziecko określa tempo piosenki – czy jest wolna, czy szybka oraz jej 

nastrój – czy jest wesoła, czy smutna? 

 

3. Zabawa muzyczno – ruchowa „Motyle i kwiaty w ogródku”. 

 

    Prosimy rodziców o przygotowanie czterech konturów kwiatów (bez łodygi i  

    liści) wyciętych z kolorowego papieru. Można je zastąpić np. kolorowymi  

    chusteczkami, poduszkami. 

    Kwiaty rozkładamy na podłodze. Dziecko – motyl porusza się między  

    rozłożonymi kwiatami w rytm dowolnej muzyki. Na przerwę siada na  

    kwiatek w takim kolorze jaki wymienił rodzic. 

    Zabawę powtarzamy cztery razy, aby dziecko miało możliwość usiąść na  

    każdym kwiatku. 

 

 

4. Gra na instrumentach piosenki „W naszym ogródeczku”. 

 

    W zabawie wykorzystamy różne przedmioty, które zastąpią instrumenty: 

    - grzechotka – do kubka po jogurcie lub plastikowego kubeczka wsypujemy  

                             groch, fasolę lub kaszę. Zasłaniamy otwór folią spożywczą i  

                             gumką recepturką, 

    - drewienka – zastąpimy je dwoma drewnianymi lub plastikowymi klockami, 

    - bębenek – pokrywka i łyżeczka. 



 

    Dziecko próbuje śpiewać i gra rytm piosenki, wykorzystując w każdej  

    zwrotce inny instrument. 

    Zapraszamy rodzica do wspólnego śpiewania i grania na instrumentach. 

 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

„Prawda – fałsz” – zabawa dydaktyczna 

Dziecko siedzą na dywanie otrzymuje od rodzica buźkę:  uśmiechniętą 

(prawda), smutną ( fałsz)  

Rodzic mówi następujące zdania, a dziecko określa czy zdanie jest prawdziwe, 

czy fałszywe, pokazując  odpowiednią buźkę. 

Teraz jest wiosna. 

Wiosną  jeździmy na sankach. 

Latem lepimy bałwana. 

Tulipan okwiat wiosny. 

Jesienią  sady się rumienią. 

Zimą kwiaty kwitną. 

Zimą rzucamy śnieżkami. 

Jesienią dokarmiamy ptaki. 

W lecie są wakacje i kąpiemy się w morzu. 

Wiosną kolorowe liście spadają z drzew. 

Latem ubieramy choinkę. 



 

 

 

Miłego dnia dla wszystkich dzieci. 

 

 

 

16.04.2021 (piątek) 

 
Temat: Zestaw zabaw ruchowych „Wesołe zabawy z gąbką”. 

 

     

Do zabaw ruchowych będzie potrzebna gąbka kąpielowa lub kuchenna. 

 

Przebieg: 

 

1. Zabawa orientacyjno – porządkowa. 

    Dziecko biega trzymając gąbkę w jednej ręce. Na sygnał stop zatrzymuje się,  

    podrzuca gąbkę w górę i stara się ją złapać. Zabawę powtarzamy trzy razy. 

 

2. Ćwiczenie wyprostne i zwinnościowe. 

    Dziecko chodzi z gąbką na głowie, siada skrzyżnie, wstaje, idzie dalej starając  

    się, aby w czasie ćwiczeń gąbka nie spadła. 



3. Skłony tułowia w przód. 

    Dziecko wykonuje siad klęczny, gąbkę kładzie na głowie. Następnie  

    wykonuje skłon tułowia w przód i zrzuca gąbkę na podłogę. Ćwiczenie  

    dziecko wykonuje kilka razy. 

 

4. Czworakowanie: „Pracowite mrówki”. 

    Dziecko przesuwa leżącą na podłodze gąbkę raz prawą, raz lewą ręką i idzie  

    za nią na czworakach. Na sygnał rodzica siada skrzyżnie i chwilę odpoczywa. 

    Zabawę powtarzamy trzy razy. 

 

5. Ćwiczenie tułowia – skłony w tył. 

    Dziecko leży przodem, gąbkę trzyma oburącz. Następnie wykonuje  

    skłon tułowia w tył i pokazuje gąbkę wzniesioną w przód prostymi rękami. 

 

6. Ćwiczenie równowagi. 

    Dziecko stojąc na jednej nodze przekłada gąbkę pod kolanem wzniesionej  

    nogi prawej i lewej na zmianę. 

 

7. Skoki przez gąbkę. 

    Dziecko kładzie gąbkę na podłodze a następnie przeskakuje przez nią w  

    dowolny sposób: do przodu, do tyłu, bokiem, na dwóch nogach, na jednej  

    nodze. 

 

8. Ćwiczenie uspokajające i wyprostne. 

    Dziecko maszeruje z gąbką na głowie w różnych kierunkach, stara się  

    spokojnie oddychać. 

 

 

Źródło: „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”  Kazimiera Wlaźnik 

 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA  

Gra w zielone – rozróżnianie i nazywanie 

kolorów w różnych odcieniach. Rodzic (R) z piłką stoi naprzeciwko dziecka. 

  Mówi na zmianę z dzieckiem (D) rymowankę: 

R: Grasz w zielone? 

D: Gram! 

R: Masz zielone? 

D: Mam! 

Na słowa: Masz zielone? rzuca piłkę do  

dziecka. Dziecko chwyta piłkę i po słowie: Mam! 

podaje nazwę przedmiotu, zjawiska, rośliny, które 

są zielone lub mają w sobie kolor zielony.  



Rodzic wraz z dzieckiem mówi rymowankę, 

dodaje jeszcze: Raz, dwa, trzy, zielonego szukasz 

ty! – wtedy dziecko rozgląda i szuka po pokoju zielonych przedmiotów i szybko 

wraca z nimi do rodzica. Określają, jaki odcień zieleni jest 

na znalezionym przedmiocie np. ciemnozielony, 

jasnozielony, mogą też używać porównań, np. „zielony jak trawa”. 

 

 

Miłego dnia, bawcie się dobrze. 

     

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


