
Wtorek 06.04.2021r. 

Nauczyciele: Monika Kubańska, Magdalena Kępka 

Temat kompleksowy: “Wiosenny ogród” 

Nasz dzisiejszy temat dnia to: „W wiosennym ogródeczku. Co robi ogrodnik?” 

Witam wszystkich bardzo serdecznie 

1. Na początek proponuję, abyście rozwiązali zagadkę 

Spotkasz go w ogrodzie,                                             

gdzie pracuje co dzień                                                    

 dba o klomby i rabatki,                                                                                         

kocha rośliny i kwiatki.        OGRODNIK 

 
2. Porozmawiajmy teraz z dziećmi o tym „ Czym zajmuje się ogrodnik?  Wysłuchajcie teraz 

proszę wiersza I. Salach ,,Ogrodnicy” przeczytanego przez rodziców i spróbujcie opowiedzieć 

jakie czynności wykonuje ogrodnik.  

 „Ogrodnicy” 
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. 

 

Po przeczytaniu wiersza porozmawiajcie Państwo z dziećmi na temat jego treści 

- O kim był wiersz? 

- Co nieśli ogrodnicy? 

- Jak pukali łopatkami? 

- Jak szurali grabkami? 

- Na co tryskała woda z konewki? 



3. Zabawa muzyczno-ruchowa „Bal kwiatów”. 

Dzieci stają się kwiatami i tańczą swobodnie poruszając się po pokoju do utworu pt: „Walc 

kwiatów” Piotra Czajkowskiego. Mogą też tańczyć w parach, jeśli nie będą wiedziały jak się 

poruszać można im podpowiadać ruchy. 

Link do utworu https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc  

 

4. „Narzędzia ogrodnika” – praca z obrazkami 

Pokażmy teraz dziecku obrazki wybranych narzędzi ogrodowych (Obrazki przesyłam w 

załączniku nr 1). Nazwijcie razem narzędzia ogrodowe oraz ich przeznaczenie: łopata do 

kopania ziemi, grabie do grabienia itd.  

 

5. Zachęcam Was teraz do zabaw muzyczno-ruchowych  

 

„Ziemia i słońce”. Przebieg. 

 Dziecko porusza się po pokoju w tempie muzyki. Gdy rodzic zatrzyma muzykę na hasło: 

Ziemia!- dziecko przykuca i dotyka rękami podłogi. Na hasło: Słońce!- dziecko staje w 

małym rozkroku i wyciąga ręce w górę. 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac  

 

„Praca ogrodnika”. Przebieg.  

Dzieci biegają swobodnie po pokoju. Zatrzymują się i na hasło: Łopata -naśladują ruchy 

kopania ziemi. Na hasło: Grabie- naśladują ruchy zagrabiania, na hasło: Konewka – naśladują 

ruchy podlewania. 

 

6. Na zakończenie pokolorujcie proszę poniższą kolorowankę. Załącznik nr 2. Zachęcam do 

dzielenia się zdjęciami z powstałych kolorowanek. 

 

7. A przed snem lub w dowolnej chwili zrelaksujcie się Państwo wspólnie z dzieckiem przy 

opowieści ruchowej pt: „Praca w ogrodzie” 

 

Zaświeciło słońce. Ogrodnik spojrzał na swój ogródek i postanowił w nim posprzątać. 

Najpierw przekopię ziemię, żeby była miękka i aby roślinki mogły w niej rosnąć (dzieci 

naśladują kopanie ziemi łopatą-skłony tułowia z ruchem ramion naśladującym kopanie – 

odkładanie ziemi- zaakcentowane przytupem). Teraz zrobię w ziemi dziurki i wsypię do nich 

nasionka (dzieci robią skłon z dotykaniem rękami podłogi). Posadzone nasionka muszę 

podlać (dzieci stają w lekkim rozkroku, ręce mają lekko ugięte i złączone- wykonują skręty 

tułowia i wymachy ramion w lewo i w prawo, jakby podlewały kwiaty konewką). Nagle w 

ogródku pojawiła się zielona żaba (dzieci naśladują żabie skoki- opierają całe dłonie przed 

sobą na podłodze i dociągają nogi do rąk). Skoczyła pod kamyk i odpoczywa ( dzieci siedzą 

w siadzie skrzyżnym). Tymczasem ogrodnikowi skończyła się woda. Przed sobą miał rzeczkę. 

Bardzo chciał przejść na drugi brzeg, więc musiał poszukać kładki (dzieci przechodzą po 

skakance noga za nogą, tzw. tiptopkami). Ogrodnik nabrał wody do konewki (przysiad) i 

wracał do ogródka inną drogą, na której pojawiły się kamienie, więc musiał je przeskoczyć 

(dzieci przeskakują obunóż). 

 

 

Pozdrawiamy wszystkich serdecznie p. Monika, p. Magda 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc
https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac


Załącznik nr 2 

 


