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ŚRODA

W WIOSENNYM OGRÓDECZKU

1. Witamy wszystkich przedszkolaków! - zaśpiewajcie razem ze mną:

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA

2. ,,Praca w ogrodzie'' – opowieść ruchowa
Rodzic proponuje dziecku zabawę w ogrodników. Snuje opowieść, a dziecko ilustruje
ją ruchem i gestem:
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 (dziecko naśladuje kopanie ziemi łopatą – skłony tułowia z ruchem ramion 
naśladującym kopanie – i odkładanie ziemi – zaakcentowanie przytupem). Teraz 
zrobię w ziemi dziurki i wsypię do nich nasionka (dziecko robi skłon z dotykaniem 
rękami podłogi). Posadzone nasionka muszę podlać (dziecko stoi w lekkim 
rozkroku, ręce ma lekko ugięte i złączone – wykonują skręty tułowia i wymachy 
ramion w lewo i w prawo, jakby podlewał kwiaty konewką). Nagle w ogródku 
pojawia się zielona żaba (dziecko naśladuję żabie skoki – opiera całe dłonie przed 
sobą na podłodze i dociąga nogi do rąk). Skoczyła pod kamyk i odpoczywa (dziecko 
siedzi w siadzie skrzyżnym). Tymczasem ogrodnikowi skończyła się woda. Przed sobą
miał rzeczkę. Bardzo chciał przejść na drugi brzeg, więc musiał poszukać kładki 
(dziecko przechodzi po skakance/linie noga za nogą). Ogrodnik nabrał wody do 
konewki (przysiad) i wracał do ogródka inną drogą, na której pojawiły się kamienie, 
więc musiał je przeskoczyć (dziecko przeskakuje obunóż). 

3. ,,Zgadnij co robię w ogrodzie?'' - zagadka ruchowa
Drogi Rodzicu! Wytnij obrazki a następnie za pomocą ruchu i gestów pokaż 
grabienie, sianie, kopanie, podlewanie, obcinanie sekatorem, a dziecko wybiera 
ilustrację, która przedstawia daną czynność.

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA




4. ,,Bal kwiatów'' – zabawa muzyczno -ruchowa

Dziecko staje się kwiatkiem i tańczy swobodnie do Walca kwiatów Piotra 
Czajkowskiego. Rodzic może podpowiadać ruchy tańca, jeżeli dziecko nie ma 
żadnego pomysłu. 

https://www.youtube.com/watch?v=V8S4hvHavOc

5. Połącz w pary kolorowe kwiatuszki 

https://www.youtube.com/watch?v=V8S4hvHavOc


6. ZADANIE DLA CHĘTNYCH DZIECI :)
Grafomotoryka – doprowadź motylka do kwiatka 

POZDRAWIAMY :)


