
TEMAT TYGODNIA: WIOSENNE PRACE W 

OGRODZIE. 

12.04.2021-16.04.2021 

Cele ogólne: 

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

-wzbogacanie wiedzy o wiosennej pracy w ogrodzie 

-rozwijanie umiejętności wokalnych 

-rozwijanie sprawności rąk 

Cele szczegółowe: 

-rozpoznaje narzędzia ogrodnicze 

- potrafi nazwać narzędzia ogrodnicze i prace wykonywane wiosną w ogrodzie 

-zna słowa i melodię piosenki 

-poprawnie wykona prace plastyczną 

 

 

Poniedziałek 

12.04.2021 

 

Wysłuchanie wiersza pt. „Wiosna w ogródku” U. Piotrowska 

 

"Wiosna w ogródku" Urszula Piotrowska  

Wiosna, wiosna w ogródku, 

dużo pracy przed nami: 

kopu, kopu, łopatką, 

szuru, szuru, grabkami. 

Siewu, siewu, równiutko, 



posiejemy nasionka. 

Potem wodą z konewki, 

chlustu, chlustu po grządkach 

 

Rozmowa na temat wiersza. 

-Jaka pora roku zawitała do ogródka? 

-Jaka jest praca w ogródku? 

-Jakie narzędzia są wymienione w wierszu? 

 

Wymień, jakie znasz narzędzia na ilustracji. 

 

 

 

 

 



Jakie prace ogrodnicze wykonują dzieci? 

 

 

 

 

 

 



Wtorek 

13.04.2021 

Posłuchajcie piosenki. O czym opowiada piosenka? Zaśpiewaj ją kilka razy. 

Link do piosenki  https://www.youtube.com/watch?v=08_SORA3mac 

„W naszym Ogródeczku  „ 

 

Tekst piosenki  
W naszym ogródeczku 

zrobimy porządki }3razy 

 

Wygrabimy ścieżki 
przekopiemy grządki, 

przekopiemy grządki raz, dwa, trzy. 

 

Potem w miękką ziemię 

wsiejemy nasionka }3razy 

 

Będą się wygrzewać 

na wiosennym słonku, 

na wiosennym słonku raz, dwa, trzy. 

 

Przyjdzie ciepły deszczyk 

i wszystko odmieni } 3 razy 
 

W naszym ogródeczku 

grządki zazieleni, 

grządki zazieleni raz, dwa, trzy. 
 

 

 

 



Środa 

14.04.2021 

 

Zestaw ćwiczeń ruchowych nr34. 

Dzieci poćwiczymy dzisiaj w domu. 

Już potrafię 

Rodzic prosi, by dziecko naśladowało jego ruchy: 

-stanęło wyprostowane 

-wyciągnęły obie ręce do sufitu, 

-wyciągnęły obie ręce w bok, 

-wyciągnęły obie ręce przed siebie, 

-dotknęły stóp czubkami palców dłoni, 

-dotknęły lewą dłonią uniesionego prawego kolana (pokazuje rodzic) 

-dotknęły prawą dłonią uniesionego lewego kolana (pokazuje rodzic) 

-z zamkniętymi oczami dotknęły czubka nosa palcem wskazującym, 

-podskoczyły kilka razy obunóż, 

-stanęły na jednej nodze z ramionami rozłożonymi na boki, 

Pomagam mamie: 

-niosę konewkę  z wodą-maszeruje z nogami wyprostowanymi w kolanach i 

przechylają ramiona na boki, 

-polerują szyby- równocześnie wysuwają obie ręce przed siebie, wykonują koła 

na zewnątrz i do wewnątrz, 

-prasują- raz lewą, raz prawą ręką wykonują posuwisty ruch w poziomie, 

-wirują jak bęben pralki- obracają się wokół własnej osi z rękami opartymi na 

biodrach.  

 



 

 

 

 

 

 

 

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY. 

 

 

 

 

 



Czwartek 

15.04.2021 

Wykonaj zadanie. 

 

 

 

 



Piątek 

16.04.2021 

Pokoloruj kwiatki wg własnego pomysłu. 

 

 

 

  


