
Drogie Jaskółeczki w tym tygodniu porozmawiamy sobie o
wiosennym ogródku.

1. Drogie Jaskółeczki przypomnijmy sobie jaką mamy teraz porę roku? Po czym ją
poznajemy? Przypomnijmy sobie oznaki wiosny.

Oznaką wiosny są również wiosenne prace w ogródkach.

Jaskółeczki, czy wiecie, jak nazywają się osoby, które zawodowo zajmują się pracami
w ogrodach i ogródkach?

2. Ogrodnik i Ogrodniczka do wykonywania swojej pracy potrzebują odpowiedniego
stroju. Przyjrzycie się proszę ilustracji. Opiszcie strój ogrodnika (Załącznik nr 1). Czy
wiecie jak nazywają się spodnie ogrodnika?😊

3. Niezbędnym elementem ubioru ogrodnika są również rękawiczki. Jak myślicie,
dlaczego?

4. Ogrodnik do swojej pracy w ogrodzie potrzebuje narzędzi. Przyjrzyjcie się proszę
ilustracji (załącznik nr 2). Poszukajcie i wymieńcie proszę narzędzia ogrodnika
znajdujące się na obrazku. Do jakich prac służą ogrodnikowi te narzędzia? Jakie
prace może za pomocą tych narzędzi wykonywać ogrodnik?

5. Zabawa ruchowa naśladowcza „W ogrodzie”.

Jaskółeczki wyobraźcie sobie, że jesteście ogrodnikami. Wykonujecie w ogródku
wiosenne porządki:

● Kopiecie ziemię

● Grabicie ziemię

● Sadzicie nasionka

● Podlewacie nasionka

6. Posłuchajcie proszę piosenki „Wiosna w ogródku”. (tekst piosenki – załącznik nr 3)

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

● Kto spał zimą w szopie?

● Co będzie rosło i kwitło w zielonym ogrodzie?

● Kto będzie śpiewał w zielonym ogrodzie?

● Jakie jeszcze narzędzia ogrodnicze są wymienione w piosence?

Kochani, poproście rodziców o ponowne odtworzenie piosenki. Spróbujcie zaśpiewać refren
😊 Miłej zabawy😊

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


załącznik 1:



załącznik 2:

załącznik 3:

Piosenka „Wiosna w ogródku”.

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.

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)


