
PROPOZYCJE ZABAWA NA PIĄTEK 27.03.2020 :)

1. Zabawa językowa- Co robi ogrodnik?

1. Dziecko opowiada na podstawie  obrazków i własnej wiedzy jakich narzędzi 

oraz przedmiotów używa w pracy. Dzieli nazwy narzędzi na sylaby i na głoski.

2. Następnie dziecko opowiada czym zajmuje się ogrodnik i do czego służą te 

narzędzia. Przyporządkowuje  odpowiednie czasowniki do przedmiotów 

( przykład: co robi ogrodnik konewką?-podlewa, itd. )

3. Jakie inne czynności można robić w ogródku?

k o n e w k a g r a b i e

n o ż y c e w i a d r o



ł o p a t k a t a c z k i 

k w i a t n a s i o n a

kopie grabi
wozi podlewa

przycina sadzi 
sieje podlewa



2. Pani Wiosna- zabawa w formie opowieści ruchowej:

- Pani Wiosna wychodzi z domu- dziecko przenosi ręce na biodra i maszeruje 

- Kiedy dotyka ziemi ,topnieje śnieg i pojawiają się kwiaty- wykonuje przysiady 

dotykając dłońmi dywanu.

- Trochę się zmęczyła. Przysiadła na starym pniu drzewa i postanowiła odpocząć- 

przechodzi do leżenia na plecach.

- Głęboko oddychała,wciągając pachnące świeżą ziemią powietrze - wciąga 

powietrze nosem, wypuszcza ustami.

- Jak przyjemnie, szkoda,że nie mogę dłużej posiedzieć. Zobaczę co słychać w sadzie- 

nogi wyciągnięte lekko na boki. Przeciąga się unosząc ręce w górę, na boki.

- Wyczaruję liście na drzewach i zaproszę ptaki. Niech wypełnią swym śpiewem 

okolicę - wykonuje podskoki wyciągając ręce w górę.

- Muszę przeskoczyć strumyk, nie mocząc sukni - kilka podskoków obunóż.

- Posłucham jeszcze śpiewu ptaków - lekki rozkrok. Nie odrywając nóg od podłoża 

wykonuje skręty tułowia nadstawiając raz jedno

raz drugie ucho.

- Pora wracać do domu. Zanim to zrobię porozmawiam jeszcze z drzewami- pozostaje

w pozycji stojącej, kołysze rękami w dowolnych kierunkach równocześnie naśladując

szum drzew z różnym natężeniem.

 
Źródło: http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_12_00005_OR&k=k0205&d=zab

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_12_00005_OR&k=k0205&d=zab


3. Zabawa-labirynt - Który rolnik zbierze najwięcej ziarenek idąc do ogródka? 

Pierwszy do ogródka idzie rolnik z lewej strony. 



4. Zabawa ruchowa- Praca ogrodnika - W tej zabawie rodzić wykorzystuje 
czasowniki z zadania 1.  

Na hasło: Kopiemy!, Grabimy!, Przycinamy!, Podlewamy!, Wozimy!, Siejemy!, 
Sadzimy! dziecko naśladuje podane czynności.

5. Liczymy, ile mamy nasion- zabawa matematyczna 

(jeżeli nie mamy w domu nasionek, to można wykorzystać inne przedmioty, np.

groch, ziele angielskie, itp.)

Potrzebujemy:

-nasionka (lub groch, ziele angielskie, orzechy laskowe, cebulki kwiatów, itp.)

-miseczkę

-karteczki z napisanymi cyframi od 1 do 10

Przebieg zabawy:

A)Rodzic podaje przykład do obliczenia, a dziecko układa zbiory i podpisuje je za 

pomocą kartek z cyframi. 

1. Ogrodnik posadził w poniedziałek cztery nasiona fasoli. Następnego dnia 

posadził jeszcze dwa. Ile nasion fasoli posadził ogrodnik? 

2.  We wtorek ogrodnik posadził 6 nasion fasoli. We czwartek posadził jeszcze 3. 

Ile nasion posadził ogrodnik? 

3. Ogrodnik  posadził w jednej grządce 3 nasiona fasoli. W drugiej grządce 2 

nasiona. W ostatniej grządce 5 nasion. Ile nasion fasoli posadził ogrodnik we 

wszystkich grządkach? 

Przykład zbiorów:

Zbiór 1:  4 nasiona fasoli i kartonik z cyfrą 4

Zbiór 2: 2 nasiona fasoli i kartonik z cyfrą 2

Wniosek: 4 i 2 lub 4 +2, to razem 6. 

B) To samo zadanie, przy użyciu innych przedmiotów, gdy nasionek fasoli nie mamy 



w domu. 

1. Mama sprzątała półkę w kuchni i przez przypadek wysypała opakowanie z 

orzeszkami. Na podłodze znalazła 4 orzechy. Następnie pod stolikiem znalazła 

jeszcze dwa. Ile orzechów znalazła mama?

2. Babcia do gotującej się zupy wrzuciła 6 kulek ziela angielskiego. Natomiast 

dziadek stwierdził,że da do zupy jeszcze 3 kulki. Ile kulek ziela angielskiego 

było w zupie? 

3. Ogrodnik posadził w jednej grządce 3 cebulki tulipanów  żółtych. W drugiej 

grządce posadził 2 tulipany czerwone. Natomiast w ostatniej grządce posadził 

5 tulipanów fioletowych. Ile  wszystkich tulipanów posadził ogrodnik?

6. Zadanie dla chętnych, nie jest obowiązkowe. 

Jeżeli mają Państwo ochotę i wszystkie potrzebne produkty w domu, zachęcamy do 

stworzenia własnego ogródka i zasiania z dzieckiem własnej rzeżuchy lub nasion 

innych warzyw, jak również posadzenie kwiatów. 

Sianie rzeżuszki

•Jak wysiać rzeżuchę? Potrzebujemy nasiona (najlepiej zaopatrzyć się w dwie 

paczuszki, aby móc wysiać ją dość gęsto), naczynie, w którym będziemy je wysiewać

(np. talerzyk lub płaską miseczkę) oraz podłoże - może to być lignina, wata, kilka 

warstw ręcznika papierowego lub drobna gaza.

•Co dalej? Do naszego naczynia układamy mokre podłoże (rzeżucha lubi wilgoć), a 

następnie wysypujemy nasionka.  Podłoże lepiej namoczyć wcześniej, gdy zrobimy 

to po rozłożeniu nasion, mogą one rozłożyć się nierównomiernie. Jeśli chcemy 

zmoczyć je później, lepiej robić to spryskiwaczem niż dużym strumieniem.

•Ile rośnie rzeżucha? Pierwsze nasionka kiełkują już około 2-3 dni po ich wysianiu.

 
Źródło: https://www.edziecko.pl/edziecko/7,88999,21593573,rzezucha-na-wielkanoc-kiedy-i-jak-
wysiac-rzezuche-na-swieta.html

https://www.edziecko.pl/edziecko/7,88999,21593573,rzezucha-na-wielkanoc-kiedy-i-jak-wysiac-rzezuche-na-swieta.html
https://www.edziecko.pl/edziecko/7,88999,21593573,rzezucha-na-wielkanoc-kiedy-i-jak-wysiac-rzezuche-na-swieta.html
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