
Blok tematyczny: PRACOWITA WIOSNA 
 

Konspekt zajęć 21.04.2020 
 

Temat: Porządki w ogródku 
 

Przebieg dnia 
 

 

1. „Jakie to narzędzie?” – zabawy słownikowe. Rozpoznawanie i podawanie nazw narzędzi 

ogrodniczych.  Przygotowujemy obrazki przedstawiające różne narzędzia ogrodnicze – grabie, 

szpadel, łopatę, konewkę, wąż ogrodniczy, sekator, motykę. Mówi my nazwę narzędzia, dzieląc ją na 

głoski (młodszym dzieciom na sylaby). Dzieci wysłuchują nazwy i wybierają właściwy obrazek.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.  „Prace w ogrodzie” – rozmowa na temat obrazków przedstawiających prace w ogrodzie. Dzieci 

odpowiadają na pytania:  Jakie prace należy wykonać wiosną w ogródku?; Do czego służą...? – tutaj 

wymieniamy  po kolei narzędzia ogrodnicze.  

3.„Praca w ogródku” – zabawa naśladowcza. Opowiadamy historyjkę, a dzieci ilustrują ją ruchem: 

Dzieci poszły na wycieczkę do ogrodu. Wzięły z sobą ciężkie skrzynki z narzędziami. Najpierw wyjęły 



szpadle i skopały ziemię, następnie zagrabiły grządki, łopatą rozrzuciły nawóz. Na przygotowanej 

ziemi posiały nasionka. Nosiły wodę w konewce i podlewały grządki. Sekatorem poobcinały wystające 

gałęzie jabłoni i gruszy. Z obciętych gałęzi zrobiły ognisko i upiekły kiełbaski. Na koniec dzieci 

pozrywały pierwsze wiosenne kwiaty i zmęczone wróciły do przedszkola.  

4. Osłuchanie z piosenką: „Pracowita pani Wiosna” ,sł. Urszula Piotrowska,  muz. Magdalena 

Melnicka-Sypko  

 https://www.youtube.com/watch?v=KAXb9SStkyg 

 

Jak co roku pani Wiosna znów się wzięła za porządki. 

I w ogrodzie wygrabiła ścieżki i grządki.  

 

Wysprzątała cały domek od piwnicy aż po stryszek,  

więc chwaliły ją sąsiadki,  miło to słyszeć.  

 

Naprawiła ptasie gniazda, zbudowała kilka nowych 

i kazała je przewietrzyć rankiem wiatrowi.  

 

Potem w lesie i na łące rozsiewała świeżą zieleń, 

bo z zielenią, daję słowo, zawsze weselej.  

Aktywne słuchanie piosenki. Podczas słuchania piosenki dzieci rytmicznie wykonują ruchy : grabienie, 

ścieranie kurzu, przybijanie gwoździ, sianie.  

5. „Pracowita pani Wiosna” – zabawa ruchowa przy piosence. Wyznaczamy cztery miejsca w sali. W 

każdym z miejsc układamy obrazki lub prawdziwe przedmioty: grabki, ściereczkę do kurzu, ptasie 

gniazdko, nasiona. Podczas piosenki dzieci wesoło poruszają się po całej sali. Gdy piosenka milknie – 

szybko zbierają się wokół miejsca z przedmiotem charakterystycznym dla tekstu zwrotki. 

https://www.youtube.com/watch?v=KAXb9SStkyg


 

 

6. Zadanie z wykorzystaniem karty z  21 – klasyfikowanie przedmiotów; rozwijanie logicznego 

myślenia Skreślanie obrazka niepasującego do pozostałych. 21 A – rozwijanie  logicznego myślenia – 

porównywanie; wyszukiwanie figur, z których Pak zrobił kwiatek, kolorowanie ich na niebiesko.  

7. Zadanie z wykorzystaniem karty pracy 40 – labirynt. Rysowanie drogi Paka do grządki z grabkami; 

rysowanie szlaczka po śladzie.  

8. „Umiem liczyć” – zabawy matematyczne utrwalające: umiejętność przeliczania, pojęcie zbioru 

siedmioelementowego, umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 

siedmiu.  Każde dziecko wykonuje polecenia np.: Włóż do kółka 3 przedmioty, policz je.; Dołóż jeszcze 

2 przedmioty, policz je.; Dołóż jeszcze 2 przedmioty, policz je.  Możemy zabawę powtórzyć kilka razy 

z uwzględnieniem czynności dokładania i odkładania w zakresie siedmiu.  

9. Dla chętnych dzieci- karta pracy 104- ćwiczenie pobudzające funkcje myślenia u dzieci. 

 



 



 



 



 

 

 


