
PONIEDZIAŁEK – 20.04.2020 r. 

Temat dnia: Wiosenne porządki. 

1. Co robi ogrodnik? – poznajemy pracę ogrodnika.

Rodzic pokazuje dziecku ilustrację ogrodnika oraz narzędzia,

których potrzebuje do wykonywania swojej pracy. Dziecko 

odpowiada na pytanie R. : Kim jest Pan na obrazku? Co robi w 

ogrodzie? Czego potrzebuje do pracy w ogrodzie? (załącznik poniżej 

- wykorzystany ze strony www.printoteka.pl )                                             

2. Stymulowanie wrażliwości węchowej.

Rodzic układa w pojemniczkach szczypiorek, natkę 

pietruszki, obraną cebulę. Dziecko nazywa warzywa i wąchają je. 

Określa i wybiera najprzyjemniejszy zapach. Następnie jeśli  

dziecko ma ochotę zamyka oczy. R. podaje mu wybrany pojemnik

z warzywem. Dziecko wącha je i podaje nazwę. 

3. Słuchanie wiersza. R. czyta dziecku wiersz I. Salach 

„Ogrodnicy”.

http://www.printoteka.pl/


„Ogrodnicy” I. Salach

Idą, idą ogrodnicy. Tup! 

Niosą grabki i łopatki. Hej!

 Będą spulchniać ziemię, 

aby lekko było jej.

Puk, puk, puk łopatką. 

Szu, szu, szu grabkami. 

Tryśnie woda z koneweczki 

na nasze grządeczki.

4. Omówienie treści wiersza.

 Rodzic odsłania ilustrację przedstawiającą wiosenny ogród z 

widocznymi grządkami oraz czynnościami wykonywanymi w 

ogrodzie. Pokazuje grządkę, tłumaczy, co znaczy to słowo i  pyta: 

Co można robić w ogródku? Co można posiać w ogródku? Jakich 

narzędzi potrzeba? Dziecko wymienia nazwy poszczególnych 

narzędzi, przypominając sobie zadanie 1 oraz naśladuje 

wykonywane nimi czynności, wypowiadając jednocześnie 

odpowiednie dźwięki. Następnie Rodzic układa na dywanie dwie 

obręcze, sylwety warzyw oraz sylwety najbardziej znanych 

kwiatów (np. tulipany, stokrotki). Prosi dziecko, aby podzieliło je 

na grupy. Dziecko wkłada do jednej obręczy warzywa, a do 



drugiej – kwiaty (załącznik poniżej wykorzystany ze strony 

www.printoteka.pl ).  

5. Zabawa ruchowa „Porządkujemy ogródek”.

Dziecko maszeruje po pokoju w rytm bębenka, uważając, aby

nie nadepnąć na grządki i kwietnik. Na przerwę w grze R. 

wymienia jedną z czynności, którą wykonuje się w wiosennym 

ogrodzie, np. podlewanie, grabienie, kopanie, a dziecko ją 

naśladuje.

6. Wykonanie zadania z KP, karta 32.

Dziecko opowiada o wiosennych pracach w ogrodzie. 

Odszukuje na ilustracji przedmioty umieszczone z boku strony i 

łączy je linią. 

7. Zabawa z elementem równowagi „Pomiędzy grządkami”.

Rodzic układa dwa kawałki zielonej krepiny – grządki, 

zostawiając pomiędzy nimi wąską dróżkę. Na grządkach 

umieszcza sylwety warzyw. Dziecko siedzi z boku, przy pierwszej

grządce. Przechodzi ścieżką pomiędzy grządkami. Uważając, aby 

nie nadepnąć na grządkę. 
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8. Ćwiczenia ortofoniczne „Goście w ogrodzie”.

Rodzic układa przed dzieckiem ilustracje pszczoły, konika 

polnego, muchy i żaby. Dziecko rozpoznaje i nazywa zwierzęta. 

R. wyjaśnia, że te zwierzęta bardzo lubią przebywać w ogrodzie. 

Podnosi wybrany obrazek, a dziecko podaje nazwę zwierzątka i 

naśladuje odgłos, jaki wydaje (załącznik poniżej). 

                                                                      

   



       

       

       

       

       



         

         



   

   







      

 

        

                                                            


