
Zadania na środę 

 

1. Oglądanie obrazków narzędzi ogrodniczych – dzieci oglądają obrazki narzędzi 

ogrodniczych: grabi, wideł, łopaty, motyki, sekatora, konewki. Dzielą ich nazwy na 

sylaby (5 latki) na głoski (6 latki). Określają, jak możemy je wykorzystać podczas 

wiosennych prac w ogrodzie? Jaki zawód wykonuje pan, a jaki pani na ilustracji?  

 
 



2. Zabawa muzyczno-ruchowa –„Praca ogrodnika” - dziecko ruchem i gestem 

naśladuje podstawowe czynności związane z pracami ogrodowymi (planowanie, 

sadzenie, podlewanie, wzrost roślin). Dostosowują rytm i tempo wykonywania 

czynności do rytmu odtwarzanej muzyki. 

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

3. Zabawa matematyczna „Wiosenne tulipany”  - dorosły prosi dziecko, aby obejrzało 

poniższe obrazki tulipanów, następnie zadaje dziecku pytanie: 

- Jak można je rozdzielić ( dziecko podaje przykłady małe kwiaty osobno, duże kwiaty 

osobno, czerwone kwiaty osobno, niebieskie kwiaty osobno itp.)? 

Dorosły rozdaje dziecku przedmioty (klocki, nakrętki, zabawki itp.), różniące się 

podobnymi cechami, jak poniższe kwiaty. Zadaniem przedszkolaka jest podzielenie 

przedmiotów na zbiory według tej samej cechy, a nastepnie przeliczenie elementów w 

zbiorach.  

                                   
 

4. Wysłuchanie i nauka piosenki „W naszym ogródeczku”. 

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

W naszym ogródeczku // zrobimy porządki// 3x 

Wygrabimy ścieżki //przekopiemy grządki// 3x 

 

Raz dwa trzy. 

 

Potem w miękką ziemię // wsiejemy nasionka // 3 x 

Będą się wygrzewać // na wiosennym słonku // 3x 

 

Raz dwa trzy. 

 

Spadnie ciepły deszczyk //i wszystko odmieni// 3 x 

W naszym ogródeczku //grządki zazieleni// 3 x. 

 

Raz dwa trzy. 

5. Karty pracy: 

a) Wybierz te litery, które utworzą poprawny wyraz. Połącz je linią z odpowiednikm 

polem. Narysuj tyle kropek, ile sylab słyszysz w słowie, jaką głoskę słyszysz na 

początku wyrazu.  

https://www.youtube.com/watch?v=_uJ4HB68w18
https://www.youtube.com/watch?v=fdhmWn8bi7o


 

 

b) Rozszyfruj ukryty kod i wykonaj poniższe zadania.  

 

 Na pierwszej grządce narysuj 6 tulipanów według kodu. 

 Na drugiej grządce narysuj 5 tulipanów wdług kodu.  

 Na trzeciej grządce narysuj 4 tulipany według kodu. 

 Na czwartej grządce narysuj 7 tuplipanów według kodu.  

 Na piątej grzadce narysuj o 2 tulipany więcej niż na czwartej grządce według kodu. 
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6. Zadania dla chętnych – 

a) Załoożenie hodowli hiacyntów. 

Zadaniem dzieci jest: 

 

 obejrzenie ilustracji hiacynta,  

 przygotowanie donoczki z ziemią (lub słoiczka z wodą),  

 włożenie do doniczki cebulki hiacynta,  

 podlanie rośliny i umieszczenie jej w słonecznym miejscu,  

 podlanie hiacynta , co kilka dni.  

 

 

 

 

b) Obejrzenie filmów:  

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo

