
PROPONOWANE TEMATY I FORMY AKTYWNOŚCI DLA DZIECI z rocznika 2014 

W OKRESIE 18.03-25.03.2020 

  

PORZĄDKI W OGRODZIE   

1. Wiersz - „Wiosenny spacerek” Renata Cinal 

Wiosenne słońce wesoło świeci 

i na wycieczkę zaprasza dzieci. 

Tutaj śnieg odkrył trawkę zieloną, 

przebiśnieg podniósł głowę skuloną. 

Listki i trawki na słonku się grzeją, 

żółte kaczeńce do słońca się śmieją. 

Ptaszki na drzewach radośnie ćwierkają 

i wszyscy wiosny już wyglądają. 

Ogrodnik porządki robi w ogrodzie, 

nowe nasionka wysiewa co dzień. 

Na deszczyk będą sobie czekały 

i zazieleni ogród się cały. 

Kiedy jaskółki zza morza wracają, 

kiedy bociany nad gniazdem kołują. 

Kiedy w ogrodzie barw tęcza zabłyśnie, 

to przyjdzie wiosna już oczywiście. 

 

 

 



2.Ilustracja ruchowa 

Dziecko kładzie się na dywanie. Rodzic przedstawia opowieść ruchową, a dzieci go 

naśladują: 

Budzimy się ze snu na polanie pod lasem (dzieci wstają i zaczynają chodzić), przecieramy 

oczy, mrużymy powieki, gdy dochodzą do nich promienie wiosennego słońca (dzieci pocierają 

powieki dłońmi). Spod śniegu zaczynają wychylać się pierwsze źdźbła trawy (dzieci 

rozglądają się i wskazują w domu zielone elementy). Ptaki pięknie śpiewają (naśladuje śpiew 

ptaków). Bociany wróciły z ciepłych krajów i spacerują po łące (teraz  dumnie kroczy, 

podnosząc wysoko kolana i klekocząc rękoma). Czy słyszycie? To rude wiewiórki skaczą         

z gałęzi na gałąź (dzieci podskakują obunóż). Ciekawe, czy niedźwiedzie obudziły się już          

z zimowego snu (dzieci  udają niedźwiedzie – poruszają się na czworakach). Spróbujmy 

podpatrzeć je przez lornetkę ( udaje, że obserwuje coś przez lornetkę). Idziemy dalej (dzieci 

chodzą po sali). Dotarliśmy do leśnego strumyka. Widać przy nim różne zwierzęta (dzieci 

wypatrują), które przyszły się napić. Podejdźmy bardzo cicho, żeby ich nie spłoszyć ( skrada 

się na paluszkach i naśladuje picie ze strumyka). Przejdźmy po kamieniach na drugą stronę 

strumyka (dzieci przeskakują z nogi na nogę) i odpocznijmy na polanie (dzieci siadają). 

Odeszła już zima (dzieci machają), witamy słoneczną wiosnę (dzieci klaszczą) 

3. Praca plastyczna „Krokusy” 

Potrzebne nam będzie : 

• zielona ściereczka kuchenna lub zielona kartka papieru, 

• pianka, 

• pestki dyni zafarbowane na fioletowo i żółto 

• klej 

Na zieloną ściereczkę kuchenną lub zieloną kartkę papieru dzieci przykleją łodygi i liście 

krokusów, wykonane z pianki. Następnie doklejają pestki dyni zafarbowane na fioletowo  

i żółto, tak by stworzyć z nich kwiaty. 

 

 



4. „Narzędzia ogrodnicze” – rozwiązywanie zagadek dotyczących narzędzi 

ogrodniczych, dopasowywanie nazw narzędzi z zagadek do obrazków rozsypanych 

przed dziećmi, dopasowanie wyrazów do czytania globalnego. 

 

Przykładowe zagadki: 

W domu czasem jest potrzebna – Metalowa albo z drewna. 

Po niej strażak też się wspina, 

A odpowiedź to… (drabina) 

 

W ogrodzie są używane – Metalowe albo drewniane, 

Szybko sprzątniesz nimi liście. 

Pewnie wszyscy odgadliście. (grabie) 

 

Ma ostrze i trzonek, 

Skopiesz nim zagonek. (łopata/szpadel) 

 

Co to za gad tak się wije? 

A jak się wody napije i stanie się pękaty podlewa drzewa i kwiaty? (wąż ogrodowy) 

 

Nie ma kół czterech ani nawet dwóch. 

Ma tylko jedno na przedzie. 

Lecz gdy za rączki mocno trzymasz, nawet z ciężarem pojedzie. (taczka) 

 

Na patyku zębów rządek, znają je na pewno dzieci. 

Służą do równania grządek i do wysprzątania śmieci. (grabie) 

 

Ma to narzędzie dość długi trzonek, by móc wygodnie kopać zagonek, 

blachę stalową płaską i gładką, żeby je wbijać w piach było łatwo. (łopata/szpadel) 

 

Gdy żywopłot przystrzyc trzeba, suchą gałąź wyciąć z drzewa, 

wtedy nam potrzebne będzie nożycowe to narzędzie. (sekator) 

 

Leci z niej woda przez sito blaszane. 



Jaka to wygoda już kwiatki podlane! (konewka)  

 

5. Praca plastyczna -  „Wydzieranki” 

Potrzebne będą : 

• gazetki reklamowe ze sklepów ogrodniczych, 

• klej 

• kartki 

wyszukiwanie i wydzieranie zdjęć poznanych narzędzi z gazetek reklamowych ze sklepów 

ogrodniczych, podawanie sposobu wykorzystania znalezionych narzędzi.  

 – przyklejenie zdjęć na kartkę i stworzenie kolażu. 

 6. Kalambury ogrodnicze –  dzieci pokazują czynności wykonywane w ogrodzie na wiosnę. 

Dorośli odgadują, jaka czynność jest wykonywana i jakie narzędzie ogrodnicze może być 

przy niej wykorzystane 

 

 

7. Zabawa ruchowa „Grządki” 

„Grządki” – zabawa ruchowa, ćwiczenie przeskoków przez skakankę.Rodzic rozkłada na 

podłodze skakanki, które mają symbolizować grządki. Dzieci przeskakują je obunóż. 

• skakanki 

8. „Warzywa cebulowe” 

Potrzebować będziemy : 

 warzywa cebulowe (cebula, czosnek) 

-Rodzic prezentują warzywa cebulowe (cebula, czosnek). Dzieci opisują warzywa, szukają 

różnic i podobieństw między nimi. Chętne dzieci smakują umyte warzywa, określają ich 

cechy charakterystyczne – zapach, smak. Można zapytać dzieci, do czego można wykorzystać 

cebulę i czosnek. Dzieci sporządzają piktogramową mapę myśli, czytają globalnie napis 



WARZYWA CEBULOWE. . pytamy które z przyniesionych warzyw może nam pomóc 

 w czasie choroby i dlaczego, omawiamy bakteriobójcze właściwości czosnku. 

Można zadać  pytania: Czy wiecie, że również cebula jest wykorzystywana w procesie 

leczenia? 

Wiecie, jakie lekarstwo można z niej przyrządzić? (syrop z cebuli)  

Dlaczego w trakcie krojenia cebuli lecą łzy? • 

 

9.Praca plastyczna - „Cebulowe babuszki” 

Potrzebne będą: 

• 2 cebule, 

• kartki, 

• wykałaczki, 

• kleje, 

• guziki, 

• serwetki 

Dzieci łączą dwie cebule wykałaczką. Dolną cebulę umieszczają na krążku z papieru 

(podstawka, dzięki której cebule stoją), do górnej przywiązują serwetkę, która imituje chustkę 

na głowie. Doklejają oczy i guziki tak, by powstała cebulowa babcia w chustce. 

 

10. Wysłuchanie wiersza Małgorzaty Nawrockiej „Świt w ogrodzie”. 

Świt w ogrodzie Małgorzata Nawrocka 

Pospałyby grządki pod kołdrą wilgoci… 

Nic z tego! Już wietrzyk swawolny im psoci: 

Rozbujał trawniki, siadł na tulipanie, 



Zadzwonił konwalią na wczesne śniadanie… 

Wietrzyku urwisie! Daj pospać! 

A nie dam… Słoneczne całusy każdemu dziś sprzedam! 

Prostujcie kołnierze, wygładźcie sukienki, 

Panowie – krokusy, sasanki – panienki! 

Szafirku, zmruż oczy, bo słońce w nie świeci! 

Pierwiosnku, pod listkiem nie chowaj swych dzieci. 

Już wiosna! Już wiosna, obudźcie się, kwiaty! 

Niech tęczą rozbłysną uśpione rabaty! 

Po wysłuchaniu wiersza zadajemy  dzieciom pytania: 

Kto wystąpił w utworze? 

Co robił wiatr? 

Dlaczego wiatr budził roślinki do życia? 

Co oprócz narzędzi ogrodniczych jest potrzebne, by wyhodować (zbudzić) roślinkę? 

Jak przydaje się wiatr w rozwoju roślin? 

Jakie kwiatki zbudził wiatr? 

 

11. „Wiosenne kwiaty” 

 

Potrzebować będziemy : 

• zdjęcia wiosennych kwiatów, 

• nazwy kwiatów do czytania globalnego 

 

Przyporządkowanie zdjęć wiosennych kwiatów ich nazwom, przypomnienie nazw i wyglądu 

wiosennych kwiatów. ponownie czytamy wiersz i prosimy dzieci, by klasnęły, gdy usłyszą 

każdą nową nazwę kwiatu pojawiającą się w wierszu. Następnie prosimy, by 



przyporządkowały nazwy napisane globalnie do zdjęć kwiatów: krokus, sasanka, szafir, 

pierwiosnek. Na koniec pyta dzieci o inne kwiaty kojarzące im się z wiosną. 

 

 

 

12. „Gramy w zielone” 

 

Potrzebować będziemy : 

• listek lub inny zielony przedmiot 

 

Podawanie nazw zielonych przedmiotów, skojarzenia do koloru zielonego, gromadzenie 

zielonych przedmiotów. Rodzic pyta dziecka, z jakim kolorem kojarzy się wiosna.  

Dzieci podają listek i próbują dokończyć zdania: Grasz w zielone? Gram! 

Masz zielone? Mam! 

Zielony listek mam, zielony jak... 

Zadajemy dzieciom pytania: 

Lubicie kolor zielony? 

Dlaczego? 

Dlaczego kolor zielony kojarzy wam się z naturą, wiosną? 

Co zieleni się wiosną? 

Dzieci szukają koloru wiosny, odnajdują i przynoszą wszystkie zielone przedmioty.  



 


