
PIĄTEK – 24.04.2020 r. 

Temat dnia : Kwiaty w naszych ogrodach. 

1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Rodzic umieszcza w wazonach naturalne wiosenne kwiaty i 

nazywa je. Dziecko  przygląda się kwiatom, nazywa je, opisuje 

ich wygląd oraz zapach. 

2. Zabawa „Rysowane kwiatki „– stymulowanie wrażliwości 

dotykowej.

Dziecko z Rodzicem siedzi na dywanie, odwróceni do siebie 

tyłem. Rysują ręką na plecach dowolny kwiatek. Następnie 

odwracają się w drugą stronę i wykonują te same czynności na 

plecach. 

3. Zabawa z elementem równowagi „Przeprawa”.

Rodzic układa pośrodku pokoju szeroki pas niebieskiej 

krepiny – jest to strumyk. Następnie na krepinie rozkłada krążki 

(lub inne podobne przedmioty, które ma w domu, mogą to być np. 

kolorowe kółka wycięte z bloku technicznego ) – kamienie. 

Dziecko przechodzi po kamieniach tak, aby nie zamoczyć nóg. Po 

przejściu na drugą stronę liczy kamienie, na których stanęło.



4.  Rodzic czyta dziecku wiersz I. Salach „W ogrodzie”. 

 Rodzic przypomina dziecku, że słońce jest potrzebne 

roślinom po to, aby dobrze rosły. Jednak oprócz słońca rośliny 

potrzebują też innych czynników. Mówi dziecku, że słuchając 

wiersza, poznamy odpowiedź na to pytanie. 

„W ogrodzie” 

I. Salach

Na grządkach w ogrodzie 

rosną ładne kwiatki. 

Zobaczyć tam możesz 

lilie, maki, bratki. 

Każdy kwiat do góry 

główką swą porusza

 i o wodę bardzo prosi, 

gdy panuje susza.

Podlewamy nasze kwiatki 

róże i bławatki, 

aby mogły długo żyć 

wodę muszą pić. 



5. Omówienie treści wiersza.

Rodzic pyta: 

-  Co rosło w ogródku?

- O co proszą kwiaty?

- Co dzieje się z kwiatami, kiedy nie mają wody?

6. Zadanie „Połącz kwiatek z jego cieniem” .

Dziecko łączy linią kwiat z pasującym do niego cieniem oraz 

liczy ile płatków ma każdy z nich (załącznik poniżej). 

7. Przypominamy „Jak sadzi się kwiatki”.

Rodzic daje dziecku wycięte wcześniej obrazki 

przedstawiające czynności, które wykonuje się sadząc  kwiaty. 

Dziecko układa obrazki według prawidłowej kolejności i 

przykleja je na kartkę  (załącznik poniżej). 

                         

                                      



               
                                                      




