
RYBKI 

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       

 

 

                                                     Pan ogrodnik  

Przyleciała biedroneczka  
do naszego ogródeczka. 

Siadła na gałązce i tak obserwuje, 
Jak ciężko pan ogrodnik od rana pracuje. 

J. Biernat 

 

 

 

 

                                      Propozycje aktywności: 
 

1. "Poranna rozgrzewka" 
 
Włączcie filmik i poćwiczcie z Pipi :) 



 
Link do filmiku 

 

 
2. „Ogrodnik”-  zagadka wprowadzająca do rozmowy o pracy ogrodnika 

 

     Spotkasz go w ogrodzie, 

     gdzie pracuje co dzień 

    dba o krzaki i kwiatki, 

   sadzi rośliny z użyciem łopatki. 

 

3. „Ogrodnik i ogrodniczka”- opis postaci na podstawie ilustracji. 

 

Rodzic prezentuje ilustracje chłopca i dziewczynki.  

Prosi dziecko, by nazwało osoby znajdujące się na obrazkach i opowiedziało o wszystkich 

elementach ich ubioru. 

 

Pyt. pomocnicze: 

- Pan, który pracuje w ogrodzie to?(ogrodnik) 

- Pani, która pracuje w ogrodzie to? (ogrodniczka) 

- Spodnie do pracy w ogrodzie nazywają się? (ogrodniczkami) 

4. „Co ogrodnik robi w ogrodzie”- praca z obrazkiem 

Zobacz obrazek. Powiedz, jakie prace wykonuje ogrodnik w ogrodzie. 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w


 

     5.  „Na ogrodowej ścieżce”- zabawa ruchowa z elementem równowagi. 

 

Ułóżcie na podłodze z kloców (najlepiej drewnianych), może też być skakanka, linka itp., długą 

ścieżkę. Przejdźcie się po tej ścieżce tak, by z niej nie spaść. 

6.  „Narzędzia ogrodnika”- zabawy słownikowe. 
 
Rodzic prezentuje obrazki wybranych narzędzia ogrodowych. 

 

 
Dziecko wypowiada się na temat: “Jakie prace ogrodowe można wykonać przy pomocy 
prezentowanych narzędzi?”. 
W razie problemów, można zaprezentować obrazek „Co robimy w ogrodzie” 
Rodzic zwraca uwagę dziecka, że metalowymi narzędziami ogrodniczymi mogą posługiwać się 
tylko dorośli. 

Policzcie, ile jest narzędzi ogrodowych. Czy jest ich tyle samo, kiedy liczycie zaczynając od 
taczki i od motyki? 



7. "Gimnastyka dla smyka" 
 
Wskoczcie w wygodne stroje i poćwiczcie z Pipi. 

 
Link do filmiku 

 

 
Link do filmiku  

 
8. "Mali ogrodnicy"- działania praktyczne. 
 
Zabawcie się w małych ogrodników. Spróbujcie zasadzić jakąś roślinkę.  
Może to być pestka po zjedzonym owocu, albo cebulka lub nasionko kwiatka. 

Możecie też zasiać rzeżuchę.  

 
Przypomnijcie sobie, co jest potrzebne do tego, żeby rośliny mogły rosnąć. 
Obserwujcie wzrost rośliny. Pamiętajcie o tym, by się nią dobrze opiekować. 

 
 

                                                    Karty pracy: 

                                         https://drive.google.com/file/d/1uq-fbXxAX15qUVB-VMwlsX3Ig93oVbYP/view  str.15 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M
https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c
https://1.bp.blogspot.com/-5DV5aj9LpGM/XoYDWzsZ5rI/AAAAAAAAN1o/mAkGB6GCtv4EDEu4Zw7CIq1TUbGS10HgwCLcBGAsYHQ/s1600/20180405_112159.jpg
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