
Zabawa rytmiczna „Słonko po deszczu” – M. Kownacka 

 

Pada deszczyk! Pada deszczyk! 

i po liściach tak szeleści... 

(Dzieci w przysiadzie bębnią rytmicznie palcami w podłogę) 

 

Zatuliły kwiatki płatki, 

główki chylą do rabatki! 

        Kap! Kap! Kap! 

(Dzieci opuściły nisko głowy) 

 

Deszcz ustaje – płyną chmury – 

Kwiaty wznoszą się do góry! 

        Ho! Ho! Ho! 

(Dzieci wznoszą stopniowo głowy i ramiona w górę) 

 

Wiatr tu pędzi na wyścigi. 

Wiatr kołysze nam łodygi! 

        Wiu! Wiuu! Wiuuu! 

(Dzieci w rozkroku kołyszą się na boki) 

 

Biegną dzieci tu z ochotą: 

Uważajcie – takie błoto! 

        Hyc! Hyc! Hyc! 

(Dzieci biegną na palcach) 

 

Byle słonko nam nie zgasło – 

róbmy prędko z błota – masło! 

        Chlap! ciap! ciap! 

(Dzieci przebierają nogami w miejscu) 

 

Teraz – baczność – kroki duże – 

przeskoczymy przez kałużę! 

        Hop! Hop! Hop! 

(Bieg i skoki) 

 

Już pogoda – słonko świeci, 

maszerują w pole dzieci – 

        Raaz – Dwaa – trzyy! 

(Dzieci maszerują rytmicznie, akcentując stopą pierwszy krok i klaskaniem następny). 

 



Dzisiaj zajmiemy się troszeczkę narzędziami niezbędnymi do pracy w ogrodzie. Czy zastanawialiście 

się kiedyś czego tak naprawdę potrzebuje ogrodnik aby dobrze wykonywać swoją pracę? A może są 

jakieś tajemnicze maszyny które pomagają rolnikowi w pracy na polu?  

ZAGADKOWO: 

Co kopie, chociaż nie ma nóg? 

Będziesz nią ogród skopać mógł. /łopata/ 

 

Na patyku zębów rządek, 

znają je na pewno dzieci. 

Służą do równania grządek, 

i do uporządkowania śmieci. /grabie/ 

 

Leci z niej woda 

przez sito blaszane. 

Jaka to wygoda 

już kwiatki podlane! /konewka/ 

 

Tym dziwnym pojazdem na jednym kole 

Wozi ogrodnik narzędzia na pole. /taczka/ 

 

Spróbujcie nazwać narzędzia znajdujące się na obrazkach i pomyślcie do czego mogą one 

służyć 

 



 

 

 

Zabawa dla dzieci 5 – letnich  

Karty pracy 3, str. 21 i 37 

 

 

 

 



Zabawa dla dzieci 4 – letnich 

Wyznaczone kółeczka wyklejcie kółkami z plasteliny, starajcie się zmieścić w liniach. 

Listeczki oraz trawę możecie pokolorować  

 

  


