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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 06.05.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Wiosenne porządki w ogródku. 
 

Cele ogólne: 

 zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie, 

 rozwijanie umiejętności liczenia, 

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 wymienia wybrane prace wykonywane w ogrodzie, 

 liczy na konkretach do czterech (pięciu), 

 wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. 

 

 Na początek troszkę potańczymy 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4&feature=youtu.be 

 

 Zabawa ruchowa z elementami skoku - Z kwiatka na kwiatek. 

Szarfy, można je wykonać w domu ze sznurka. 

Do zabawy można zaprosić rodzeństwo i rodziców. Rodzic rozkłada szarfy na 

dywanie, o kilka więcej niż uczestników zabawy. Wszyscy zajmują miejsca  

w szarfach. Jesteście owadami, które siedzą na kwiatach. Kiedy dziecko 

zobaczy obok siebie wolny kwiat, przeskakuje na niego: obunóż, z nogi na nogę, 

na prawej/lewej nodze. 

 

 Zabawa Poznajemy narzędzia ogrodnicze. 

Obrazki narzędzi ogrodniczych (grabi, konewki, wiadra, łopaty itp.), w formacie 

A4, kartka A4 pocięta na cztery części. 

Link do obrazków z narzędziami orodniczymi (https://przedszkolankowo.pl/wp-

content/uploads/2017/02/narzędzia-ogrodnika-plansze-napisy.pdf) 

Dziecko ogląda obrazki i nazywa przedstawione na nich sprzęty ogrodnicze. 

Rodzic zasłania obrazek wybranego narzędzia ogrodniczego kartką przeciętą na 

cztery części, odsłania ¼ obrazka i pokazuje go dziecku. Dziecko próbuje 

odgadnąć, co to jest. Jeśli nie odgadnie, Rodzic odkrywa kolejne części obrazka. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4&feature=youtu.be
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/02/narzędzia-ogrodnika-plansze-napisy.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/02/narzędzia-ogrodnika-plansze-napisy.pdf
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 Zabawa grafomotoryczna. 

Tacka z kaszą manną lub piaskiem. 

Dziecko rysuje kształt dowolnego narzędzia ogrodniczego na tacce z kaszą 
manną/piaskiem. 

 Karta pracy, cz.2, nr 36. (Grupa Pszczółki) 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=38  

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf  

(tutaj można wydrukować kartę)  

Dziecko: 

 na podstawie obrazka odpowiada na pytanie zadane przez Rodzica: Co robi 
Olek z rodziną w ogrodzie babci i dziadka?, 

 kończy kolorować obrazek, 

 rysuje po śladzie rysunków kwiatów tulipana. 
 
 Zabawa dramowa Prace w ogrodzie. 
Obrazki przedstawiające osoby wykonujące różne prace w ogrodzie. 

Rodzic naśladuje czynności osób przedstawionych na obrazkach. Dziecko 
próbuje odgadnąć, co to za czynności, np.: kopanie grządek, podlewanie, 
grabienie, sianie, przycinanie gałązek, wysadzanie sadzonek na grządkę, 
wąchanie kwiatów itp. Następnie następuje zmiana i dziecko naśladuje 
czynności, a Rodzic odgaduje. 

 
 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=38
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
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 Zabawa matematyczna Rabata z tulipanami – przeliczanie elementów, 
porównywanie ich liczebności. 

Rodzic rysuje cztery wazony: 

 w I wazonie jest 1 tulipan czerwony 

 w II wazonie jest 2 tulipany żółte 

 w III wazonie jest 3 tulipany pomarańczowe 

 w IV wazonie jest 4 tulipany różowe 
 

Dziecko kolejno przelicza, porównuje gdzie jest więcej, a gdzie mniej. 
Rodzic zadaje pytania dziecku: 

 Ile jest kwiatów czerwonych, żółtych, pomarańczowych? 

 Których jest najwięcej? 
 

 Nauka I zwrotki piosenki Piosenka ekologiczna.  
Nagranie piosenki Piosenka ekologiczna, kubek z wodą dla dziecka.  
Link do nagrania: https://youtu.be/klBjyH7hyIg 

 
Dziecko wraz z Rodzicem podczas śpiewu pierwszej zwrotki piosenki wykonują 
ćwiczenia dużej motoryki – rysują jedną ręką, potem drugą, następnie obiema, 
linie spiralne i faliste. 
 

I. Dymią kominy wielkich fabryk, rysuje spiralne kształty od dołu do góry, 

płynie brudna woda do rzek. rysuje faliste kształty w poziomie, 

Chcemy oddychać powietrzem czystym, robi wdech nosem, 

czystą wodę mieć. pije łyk wody z kubeczka. 

 

Ref.: Czysta woda zdrowia doda 

 – to każde dziecko wie. 

Czysta woda zdrowia doda 

– tobie, tobie i mnie. 

 
 

 
Śpiewa refren, kołysząc się na boki. 

 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  

https://youtu.be/klBjyH7hyIg

