
Czwartek 08.04.2021r. 

Temat kompleksowy: “Wiosenny ogród” 

Nasz dzisiejszy temat dnia to: „Ogród z włóczki” 

1. „Prace w ogrodzie” – zabawa naśladowcza. Postarajcie się naśladować ruchy prac 

wykonywanych w ogrodzie wiosną: 

  

– przekopywanie i grabienie – dziecko wykonuje skłony i skręty ciała z energicznym ruchem 

rąk, 

– sianie, sadzenie – dziecko w przysiadzie wykonuje drobne ruchy rękami, 

– podlewanie – dziecko wykonuje obszerne ruchy rąk. 

 2. Słuchanie wiersza Patrycji Siewiera-Kozłowskiej „Porządki w ogródku” 

Porządki w ogródku 

Dziś w ogródku lśni porządek, 

Zosia krząta się wśród grządek. 

Kolorowe sadzi kwiatki, 

Porządkuje swe rabatki. 

 

Już tańcują grabki małe- 

Do grabienia doskonałe! 

Już motyczka w tan ruszyła- 

Zosia grządki wypieliła! 

 

Kwiatki śmieją się do Zosi, 

Zosia wodę im przynosi. 

- Och, ta Zosia nasza mała 

Swą konewką nas podlała! 

 

Po przeczytaniu wiersza porozmawiajcie Państwo z dziećmi na temat jego treści 

- Co Zosia sadziła w ogródku? 

- Czym grabiła grządki? 

- Czym podlała kwiatki? 

 

3.  Zabawa z elementem podskoku „Zajączki w ogrodzie” 

 

Dziecko podskakuje raz na jednej, raz na drugiej nodze. Na hasło: Zajączek się rozgląda! – 

dzieci stają w małym rozkroku i wykonują skręty głową: zaglądają za jedno ramię, potem za 

drugie. Do zabawy polecam piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=A3UBd4TfZGI  

 

4. Obejrzyjcie teraz filmik o skrzacie Borówce, który opowie Wam o pracach w ogrodzie 

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo  

 

5. Na zakończenie wykonajcie proszę kwiatka. Załącznik nr 1. Możecie go pokolorować 

kredkami, farbami wykleić plasteliną lub włóczką. 

Zachęcam do dzielenia się zdjęciami z powstałych kolorowanek. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A3UBd4TfZGI
https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo


6. Przed snem lub w dowolnej chwili zrelaksujcie się Państwo wspólnie z dzieckiem przy  

zajęciach z profilaktyki logopedycznej Patrycji Siewira-Kozłowskiej „Wiosna w ogródku” 

Wiosna w ogródku 

W ogródeczku na rabatkach                                              

Pszczółki marzą już o kwiatkach!                      Dzieci mówią: bzzzzzz – zęby mają złączone, usta                    

rozciągnięte w uśmiechu, język leży za dolnymi  

zębami. 

Tu stokrotki,                                                  Wąchają kwiatki- wdech przez nos, długi wydech 

ustami. 

A tam bratki,                                                Wąchają kwiatki- wdech przez nos, długi wydech 

ustami. 

Pięknie pszczółkom pachną kwiatki!        Wąchają jeszcze raz: wdech przez nos, długi wydech 

ustami. 

A znów krecik ryjkiem małym                   Robią ryjek z ust i poruszają nim w różne strony. 

Tunel drąży doskonały: 

Kopie w prawo,                                               Sięgają językiem jak najdalej do prawego kącika 

                                                                          warg. 

Kopie w lewo                                                  Sięgają językiem jak najdalej do lewego kącika 

                                                                          warg. 

I pracuje na całego!! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1  

 

 

 
  

 


