
Witajcie kochani w kolejnym tygodniu! 

Tym razem przeniesiemy się do naszych ogródków i spróbujemy tam troszkę 

popracować. Poznamy pracę ogrodnika i skarby jakie kryją nasze ogródeczki.  

Mam nadzieję, że dzięki temu zaprzyjaźnimy się troszkę z przyrodą ! 

Do dzieła!  

 

Zadanie pierwsze na dziś ! 

 
Udajcie się na początku na spacer po swoim ogrodzie. Rozejrzyjcie się dookoła uważnie. 

Poszukajcie jakie kwiatki, jakie drzewa możecie tam spotkać. Przyjrzycie się im uważnie. 

Czy drzewa mają już liście? A może niektóre zaczynają kwitnąć? Swoje obserwacje 

zanotujcie na kartkach w postaci rysunku. 

Może uda wam się zaobserwować też owady, ptaki, czy różne robaczki, które powoli 

budzą się ze snu. 

 

„Ogrodnik”-  zagadka wprowadzająca do rozmowy o pracy ogrodnika 

 

Spotkasz go w ogrodzie, 
gdzie pracuje co dzień 
dba o krzaki i kwiatki, 

sadzi rośliny z użyciem łopatki. 
 

 

„W naszym ogródeczku” 
 

W naszym ogródeczku // zrobimy porządki// 3x 
Wygrabimy ścieżki //przekopiemy grządki// 3x 

 
Raz dwa trzy. 

 
Potem w miękką ziemię // wsiejemy nasionka // 3 x 
Będą się wygrzewać // na wiosennym słonku // 3x 

 
Raz dwa trzy. 

 
Spadnie ciepły deszczyk //i wszystko odmieni// 3 x 

W naszym ogródeczku //grządki zazieleni// 3 x. 
 

Raz dwa trzy. 
 

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

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


Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku” 

 

W naszym ogródeczku                  dz. rysują rękoma koła przed sobą        
zrobimy porządki                         dz. „grożą” palcem wskazującym, na zmianę 

jedną i drugą ręką 

Wygrabimy ścieżki                       dz. naśladują grabienie 
przekopiemy grządki                    dz. naśladują kopanie łopatą 

Raz dwa trzy.                                dz. klaszczą 3 razy 

 

Potem w miękką ziemię                dz. naśladują wrzucanie nasionek do ziemi 

wsiejemy nasionka 

Będą się wygrzewać                     dz. „wkręcają żaróweczki” 

na wiosennym słonku 

Raz dwa trzy.                                dz. klaszczą 3 razy 

 

Spadnie ciepły deszczyk                dz. poruszają paluszkami i ponad głowami i 

powoli       
i wszystko odmieni                         opuszczają je wzdłuż całego ciała aż do 

podłogi. 

W naszym ogródeczku                  dz. rysują rękoma koła przed sobą. 

grządki zazieleni 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszczą 3 razy 

              
 

 

 

 

zabawa dla dzieci 5 – letnich, karty pracy 3,  str. 20 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie dla dzieci 4 – letnich  

 


