
 

„PORZĄDKI W OGRODZIE" 
 

1. Na początek przeczytajmy wiersz pt.: " Wiosna". Może znajdą się 

śmiałkowie, którzy nauczą się go na pamięć??  

 

"WIOSNA" 

Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna. 

Kret skrzywił się ponuro: - Przyjedzie pewno furą 

Jeż się najeżył srodze: - Raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął: - Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: - Wiem coś o tym, przyleci samolotem. 

- Skąd znowu - rzekła sroka - ja z niej nie spuszczam oka 

i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju. 

- Nieprawda wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem! 

- A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem. 

- Nieprawda, bo w karecie! 

- W karecie? - Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką! 

A wiosna przyszła pieszo. 

Już kwiaty za nią śpieszą, już trawy przed nią rosną 

i szumią - Witaj wiosno! 
 

2. Piosenka zawsze rozwesela i pobudza dzieciaki. Można przy niej 

potańczyć, improwizować ruchem i oczywiście nauczyć się, abyśmy 

wspólnie ją później zaśpiewali. 

 

"WIOSNA W OGRODZIE" https://www.youtube.com/watch?v=_uJ4HB68w18 

1. Grabie i łopaty zimą spały w szopie 

Wiadomo , że wtedy grządek nikt nie kopie. 

Nagle przyszła wiosna na dwór je wygnała, 

Kiedy pracowały ,ona planowała . 

Ref: Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie . 

Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie . 

W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa , 

Kwiaty będą kwitnąć , ptaki będą śpiewać. 

2. Słońce grzać zaczęło z coraz większą mocą . 

https://www.youtube.com/watch?v=_uJ4HB68w18


 

Grabie i łopaty męczą się i pocą. 

Taczki i konewki także się zwijają 

Wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają. 

Ref: Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie . 

Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie . 

W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa , 

Kwiaty będą kwitnąć , ptaki będą śpiewać. (x2) 

3. Buzie już popracowały. Czas na ręce i trochę wyobraźni. 
 

- „Wydzieranki”  – wyszukiwanie i wydzieranie zdjęć  narzędzi ogrodniczych z 

gazetek reklamowych, podawanie  sposobu wykorzystania danych narzędzi. 

- Praca plastyczna „Maszyna ogrodowa” –  wymyślanie i rysowanie nieistniejącej 

maszyny do pracy w ogrodzie. 

 

4. Zabawy usprawniające motorykę małą: nawlekanki, przenoszenie małych 

elementów (np.grochu) za pomocą pęsety, zabawy drobnymi elementami 

(ziarna/guziki/kamyki), przeliczanie tych elementów. 

 

5. „Wiosna” – wymienianie nazw zwierząt i kwiatów związanych z przyjściem 

wiosny, dzielimy nazwy na sylaby 

 

6. „Gramy w zielone” –  podawanie nazw zielonych przedmiotów, skojarzenia do 

koloru zielonego, gromadzenie zielonych przedmiotów domowych. 

6. Zabawa kulinarna. Przygotowanie zielonej galaretki.  

 

7.  Omówienie właściwości leczniczych czosnku i cebuli. 

      Może ktoś posadzi cebulkę i wyhoduje zielony szczypiorek. 

8. W poniższym linku znajdziecie Państwo wiele ciekawych propozycji 

kolorowanek i ćwiczeń grafomotorycznych 

http://bystredziecko.pl/grafomotoryka-rysowanie-po-sladzie/ 

http://bystredziecko.pl/grafomotoryka-rysowanie-po-sladzie/

