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Nauczyciele: Barbara Łydka, Katarzyna Zajączkowska 

Temat kompleksowy: “Wiosenny ogród” 

Nasz dzisiejszy temat dnia to: „ Wiosenny ogród”  

 

1. Zabawa ruchowa „Pieski w ogrodzie” rozkładamy woreczki (bądź inne przedmioty, które 

mamy pod ręką) w oddaleniu od siebie- to grządki. Dziecko- piesek chodzi na czworakach 

starając się omijać grządki i na żadną z nich nie nadepnąć. Na hasło: Wyprost!- dziecko w 

przysiadzie zwraca się w stronę rodzica, który chwali pieska za ładną zabawę w ogródku. 

 

2. Rodzic czyta dziecku opowiadanie „Ziarenko” Joanny Wasilewskiej   

 

Ziarenko  

Było sobie ziarenko. Ziarenko było maleńkie i słabe. Bało się, że zjedzą je ptaki, albo polna 

myszka. Ale zaopiekował się nim ogrodnik, który był duży i silny. Chodził po ogrodzie z 

łopatą i kopał ziemię. Włożył ziarenko do świeżo skopanej ziemi. A tam pod ziemią było 

ciemno, ciepło i cicho. Teraz sobie pośpię – pomyślało ziarenko. Leżało spokojnie przez jakiś 

czas, aż nagle poczuło, że wokół zrobiło się mokro. Ach! To pewnie ogrodnik podlał ziemię! 

Rozzłościło się okropnie. Ze złości zaczęło się nadymać i pęcznieć tak mocno, aż pękło. Ale 

nic złego się nie stało. W miejscu pęknięcia pojawił się mały, biały kiełek. Małe ziarenko 

zaczęło szybko rosnąć. Ogrodnik podlewał je, a słońce ogrzewało swoimi promieniami i w 

niedługim czasie ziarenko zmieniło się w zieloną sałatę.  

Pytania do opowiadania: 

-Kto zaopiekował się ziarenkiem? 

- Gdzie ogrodnik włożył ziarenko? 

-Co ziarenko robiło w ziemi? 

- Dlaczego ziarenko się rozzłościło? 

- Co zrobiło ze złości? 

- Co pojawiło się w miejscu pęknięcia na ziarenku? 

- Co wyrosło z ziarenka? 



3. Zabawa naśladowcza „ małe i duże roślinki” dziecko biega swobodnie po pokoju. Na 

dźwięk jednego klaśnięcia naśladuje małe roślinki- robi przysiad, a na dźwięk dwóch klaśnięć 

naśladuje duże roślinki- wspina się na palce.  

 

4. Czas na pokolorowanie sałaty o której była mowa w opowiadaniu. Załącznik znajduję się 

na końcu, a dla umilenia czasu przesyłam wiosenną piosenkę „ wiosna w ogródku” poniżej 

link. 

https://www.youtube.com/watch?v=_uJ4HB68w18 

 

5. A na koniec troszkę relaksu czyli bajeczka o zabawie w ogrodzie: 

https://www.youtube.com/watch?v=RE4tmKuS48g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1  

 

 

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy udanej środy. 


