
Dzień dobry KRASNOLUDKI ☺ 

 

Witamy i do zabawy zapraszamy. Na początek wiosenna gimnastyka. 

 

„Wiosenne ćwiczenia buzi i języka” – stańcie przed lustrem i wykonajcie wspólnie oto takie 

kwiatowe ćwiczenia. 
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A teraz zapraszamy Was do ogrodu - posłuchajcie piosenki o pewnej małej ogrodniczce. 

„Ogrodniczka” 

https://www.youtube.com/watch?v=zhvQFI04CX8 

 

Dziś moi drodzy poznamy OGRODNIKA i jego małych pomocników. 

Zastanówcie się przez chwilkę i spróbujcie odpowiedzieć na takie pytanie: Czym zajmie 

się i gdzie pracuje ogrodnik? 

Tak. Brawo! Macie racje: Ogrodnik pracuje w ogrodzie i zajmuje się uprawą rośli, 

kwiatów i warzyw. 
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Witajcie w ogrodzie i do pracy zapraszamy. Zobaczycie, jakie prace należy wykonać  

w ogrodzie, aby wszystko pięknie w nim rosło. Przyjrzyjcie się poniższej ilustracji  

i opowiedzcie, co robią mali pomocnicy ogrodnika. 

 
https://pl.pinterest.com/pin/121597258677275527/ 

 

Wymień, jakie narzędzia będą potrzebne do pracy w ogrodzie. Poniższe obrazki pomogą 

Ci w tym zadaniu. Podziel na sylaby nazwy narzędzi, które widzisz na poniższych obrazkach. 

Poproś o pomoc rodziców, jeżeli nie znasz tych narzędzi. 
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 Zadanie 1.  „Narzędzia ogrodnika” – dokończ rysunki i pokoloruj według wzoru. 
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Zadanie 2. „Jak rosną kwiaty” – historyjka obrazkowa. Pokoloruj obrazki, wytnij, ułóż 

historyjkę i opowiedz skąd się biorą kwiaty i inne rośliny. Na końcu przyklej wszystkie 

obrazki na kartce w odpowiedniej kolejności. 
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Zadanie 3. „Podlewamy” – niebieską kredką popraw „strumień” wody lejący się z konewki. 

 

 

 

 



 

Zadanie 4. „Jaki to kwiat” – połącz liczby od 1 do 10, a dowiesz się, jaki kwiat ukrył się  

w tym zadaniu. U góry znajduje się mała podpowiedź jak prawidłowo połączyć liczby. 

 
https://pl.pinterest.com/pin/460563499368666647/ 
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 Gra: „Wiosna” – memory obrazkowe. 

 

Dzisiaj pobawimy się w grę uwielbianą przez dzieci – memory obrazkowe. Ta gra 

polega na odnajdywaniu par takich samych obrazków. Dzięki wspólnej zabawie dziecko ćwiczy 

swoją pamięć, koncentrację i spostrzegawczość. Poniżej zamieszczamy zestawy memory do 

wydrukowania i wycięcia. Każdy zestaw składa się z karty z obrazkami. Stronę drukujemy dwa 

razy, by uzyskać pary obrazkowe. 

Rodzicu wytnij karty, omów wspólnie z dzieckiem, co znajduje się na obrazkach, wyjaśnij 

reguły i do dzieła:) Gramy:) Powodzenia! 
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Drogie KRASNOLE teraz Wy zamienicie się w ogrodników i we własnych domach na 

parapecie założycie oto taki mały ogródeczek. 

 

 

 
http://www.nauczanka.edu.pl/2020/03/zostan-maym-ogrodnikiem.html?m=1 

 

 

 

 

Postarajcie się każdego dnia poobserwować Wasz ogródek. Możecie wykonać zdjęcia 

lub rysunki zmian, jakie zachodzą w waszej hodowli. A na koniec pochwalcie się czy kanapki, 

sałatki z Waszym szczypiorkiem były smaczne. Życzymy udanej pracy i smacznego  

 

 

http://www.nauczanka.edu.pl/2020/03/zostan-maym-ogrodnikiem.html?m=1


A na koniec jak zwykle ciekawa praca plastyczna pt. „Kwiaty stemple". 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/1506-kwiaty-stemple 

Materiały: 

• gruba tektura 

• karton 

• materiały o ciekawej fakturze np. gumowy podkład do szuflad, kawałki materiałów 

• folia bąbelkowa 

• tektura falista 

• farby plakatowe 

• klej 

• nożyczki 

• pędzel 

 

Pracę rozpoczynamy od przygotowania stempli. Do grubej tektury falistej (kwadrat) 

doklejamy kwiatki wycięte z materiałów o zróżnicowanej fakturze np. tektura falista, z której 

odrywamy górną, papierową warstwę, gumowy podkład do szuflad. Pozostawiamy do 

wyschnięcia. Malujemy kwiatki farbą plakatową i stemplujemy na kartonie. Pędzlem możemy 

domalować łodygi i liście. 

 

Wykonywanie przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

w teczkach, gdy wrócicie do przedszkola wspólnie możemy je obejrzeć, a zdjęcia prac możecie 

wysyłać na naszego maila grupowego: krasnoludki8przedszkole@gmail.com 
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