
Propozycje aktywności dla dzieci o tematyce „Wiosenne porządki w ogrodzie” 

 

CODZIENNE ABC PRZEDSZKOLAKA 
Pod czujnym okiem rodzica nabywamy umiejętność: 

- zapinania guzików i zatrzasków; 
- wkładania skarpet i rajstop; 

- ćwiczymy umiejętność wiązania butów; 
- zapinania suwaków i zamków; 

- samodzielność korzystania z toalety; 
- temperowania kredek; 

- składania ubrań; 
- dmuchania nosa; 

- odkręcania i zakręcania butelek; 
- wycinania nożyczkami; 

- pisanie własnego imienia; 
 
 

1. „Małe pogaduchy” – rozwijanie rozpoczętej myśli: 
 Wiosna sprawia, że….. 
 Wiosenna pogoda jest….. 
 Spacerując wiosną można zobaczyć……. 

 
 

2.   Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku” 
https://www.youtube.com/watch?v=fdhmWn8bi7o 
 
W naszym ogródeczku - dziecko rysuje rękoma koła przed sobą         
zrobimy porządki - dziecko „grozi” palcem wskazującym, na zmianę jedną i drugą ręką 
Wygrabimy ścieżki -  dziecko naśladuje grabienie 
przekopiemy grządki - dziecko naśladuje kopanie łopatą 
Raz dwa trzy - dziecko klaszcze 3 razy 
 
Potem w miękką ziemię - dziecko naśladuje wrzucanie nasionek do ziemi 
wsiejemy nasionka 
Będą się wygrzewać – dziecko „wkręca żaróweczkę” 
na wiosennym słonku 
Raz dwa trzy - dziecko klaszcze 3 razy 
 
Spadnie ciepły deszczyk - dziecko porusza paluszkami i ponad głową i powoli       
i wszystko odmieni          - opuszczają je wzdłuż całego ciała aż do podłogi 
W naszym ogródeczku   - dziecko rysuje rękoma koła przed sobą 
grządki zazieleni 
Raz dwa trzy                     - dziecko klaszcze 3 razy 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fdhmWn8bi7o


3. Rozmowa z dzieckiem w formie „prawda czy fałsz?” na temat aktualnej pory roku: 
Rodzic podaje informacje, a dziecko podnosi rączki do góry jeśli informacja jest jego 
zdaniem prawdziwa: 
 

 Teraz jest pora roku którą nazywamy wiosną; 
 Na wiosnę przylatują bociany z ciepłych krajów; 
 Zimą jedziemy na wakacje i kąpiemy się w morzu; 
 Zimą lepimy bałwana; 
 Wiosną kolorowe liście spadają z drzew; 
 Jesienią zbieramy grzyby i kasztany; 
 Przebiśnieg i krokus to pierwsze wiosenne kwiaty; 

 
4. Zabawa „Wiosenne rymowanki”. Dziecko tworzy rymy do podanych zdań: 

 
 Przez deszczyk pokropione rosną listeczki ….….(zielone) 
 Zajączki kicają i trawki ……… (szukają) 
 Na gałęzi siedzi wrona, czarna wrona bez ……… (ogona) 
 Nad stawem żabki kumkają, przed bocianem się….. (chowają) 
 Bocian ma ostro zakończony dziób ….. (czerwony) 

 
 

5. Zabaw matematyczna- wyklejamy plasteliną, bibułą lub kolorujemy tyle kropeczek ile 
wskazuje nam cyferka obok ). 
 
 

 
 
 
 
 

 
6. Ćwiczenia słuchowe i artykulacyjne „Rozpoznajemy  wiosenne odgłosy” 

https://www.youtube.com/watch?v=UGVer-XSNVI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UGVer-XSNVI


7. Wiosenne zgadywanki – rozwiązywanie zagadek słownych przy wykorzystaniu ilustracji: 
Jak się nazywa ta pora roku. 

Co ścieli dywan zielony wokół (wiosna) 
 
Jak ten kwiatek się nazywa, 
co słowo „pan” w nazwie ukrywa? (tulipan) 
 

Wiosną na drzewie się zieleni, 
ale opada na jesieni (liść) 

 
Mleczka nie piją 
Myszek nie jedzą 
Te bure kotki 
Na drzewie siedzą (kotki wierzbowe) 
 

Widzisz je we dnie 
Nie widzisz w nocy 
Zima grzeje słabo 

Latem z całej mocy (słońce) 
 
O szyby dzwoni 
Gdy chmura łzy roni (deszcz) 

Wiosną słyszysz jej kukanie. 
Je gąsienice na śniadanie (kukułka) 

 
Nie miauczą, nie drapią i nie piją mleka 
Na drzewie rosną, gdy zima ucieka (bazie /kotki ) 
 

Brodzi po łące czerwonymi nóżkami 
Nigdy się nie przyjaźni z zielonymi żabkami (bocian) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Kolorowanie zgodnie z instrukcją 

 

 

 

 



9. Doskonalenie spostrzegawczości – porównywanie dwóch obrazków,  

wyszukiwanie różnic i podobieństw.    

 

 

 
 

 

 

 

 



10. Ćwiczenia w kontynuowaniu zaproponowanego rytmu „Wiosenne szlaczki” 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Zapoznanie z budową tulipana 

 

 

12. Praca plastyczna- wykonujemy dowolną techniką tulipana, a następnie wycinamy 

podpisy i przyklejamy przy danych partiach kwiatka. 

 

 



 

POWODZENIA!  

 


