
MUSZELKI 

                    Drodzy rodzice, 
        Zdajemy sobie sprawę, że większość z Państwa pracuje, macie Państwo także swoje 
domowe obowiązki, dlatego też poniżej znajdują się jedynie propozycje, które możecie 
realizować w całości bądź wybiórczo. 
        Chcemy być dla Państwa wsparciem, a nie dodatkowo Państwa obciążać. Dlatego z 
proponowanych aktywności wybierzecie Państwo to, co uznacie za stosowne. 
          Życzymy cudownych chwil spędzonych na nauce i zabawie ze swoimi pociechami i z 
utęsknieniem czekamy na powrót do przedszkola!   

 

W ogrodzie 

Wiosna, wiosna w ogródku, 
dużo pracy przed nami: 

kopu, kopu, łopatką, 
szuru, szuru, grabkami. 
Siewu, siewu, równiutko, 

posiejemy nasionka. 
Potem wodą z konewki, 

chlustu, chlustu po grządkach 
U. Piotrowska 

 
 

 

                                   Propozycje aktywności: 
 
1. Poranna gimnastyka. 
 
Zróbcie po 5 przysiadów, podskoków, skłonów, pajacyków, skrętów tułowia 
 
2. „W ogrodzie”- praca z obrazkiem. 
 
Przyjrzyj się ilustracji. 

https://1.bp.blogspot.com/-m1wtoSwCigI/XoHWzyACClI/AAAAAAAANxY/pQsaKugJby0qO8MKw1CWiSkPCP1la3FxQCLcBGAsYHQ/s1600/w%2Bogrodzie.blog.jpg
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Opowiedz o tym, co na niej widać. 

 
 
3. „W naszym ogródeczku”- nauka piosenki 
 
Rodzic czyta po jednym wersie – dziecko powtarza. 
Rodzic czyta po dwa wersy – dziecko powtarza. 
Rodzic czyta po całej zwrotce – dziecko powtarza. 
 
W naszym ogródeczku                  
zrobimy porządki                         
Wygrabimy ścieżki                        
przekopiemy grządki                    
Raz dwa trzy.                                 
 
Potem w miękką ziemię                 
wsiejemy nasionka 
Będą się wygrzewać                     
na wiosennym słonku 
Raz dwa trzy.                                
 
Spadnie ciepły deszczyk                 
i wszystko odmieni                          
W naszym ogródeczku                  
grządki zazieleni 
Raz dwa trzy.     

https://youtu.be/fdhmWn8bi7o 

 

4.  Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku” 
 
Zaśpiewajcie piosenkę i spróbujcie ilustrować jej treść wg poniższych wskazówek. 
 
W naszym ogródeczku                  dz. rysują rękoma koła przed sobą        
zrobimy porządki                           dz. „grożą” palcem wskazującym, na  zmianę jedną i drugą     
ręką 
Wygrabimy ścieżki                        dz. naśladują grabienie 

https://1.bp.blogspot.com/-kQgWdD_TDPM/XoHma93M70I/AAAAAAAANyA/v4zHxiU3k3MzqiwdHc664wUYWtJmY-AFwCLcBGAsYHQ/s1600/18372.blog.jpg
https://youtu.be/fdhmWn8bi7o


przekopiemy grządki                    dz. naśladują kopanie łopatą 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszczą 3 razy 
 
Potem w miękką ziemię                dz. naśladują wrzucanie nasionek do ziemi 
wsiejemy nasionka 
Będą się wygrzewać                     dz. „wkręcają żaróweczki” 
na wiosennym słonku 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszczą 3 razy 
 
Spadnie ciepły deszczyk               dz. poruszają paluszkami i ponad głowami i powoli       
i wszystko odmieni                       opuszczają je wzdłuż całego ciała aż do podłogi. 
W naszym ogródeczku                 dz. rysują rękoma koła przed sobą. 
grządki zazieleni 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszczą 3 razy 
 
5. „Olek i Ada w ogrodzie”- karta pracy 
 
Karty pracy: 

 "Nowe przygody Olka i Ady,  

 
 

6. „Z wizytą w ogrodzie”- oglądanie filmiku edukacyjnego. 
 
Zobacz filmik: 

https://youtu.be/HKbblzMIIEo 

 
Powiedz: 
- Jakie rośliny mogą znajdować się w ogrodzie? 
- Jakie zwierzęta i jakie owady można spotkać w ogrodzie? 
- Jaki kwiat nazywany jest królową ogrodu? 
- Co oprócz kwiatów można  jeszcze hodować w ogrodzie? 

                               Udanej zabawy       
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