
Program pracy 20.04-24.04 

 

,,WIOSNA W OGRODZIE’’ 

 

Dzień 1 ,,Odszyfrowujemy nazwy zwierząt”: 

1. Oglądanie z rodzicami ilustracji przedstawiających zagrodę wiejską – książka ,,Kolorowy 

start z plusem” str.70-71 

- przypomnienie nazw i wyglądu zwierząt oraz dźwięków, jakie wydają 

- budowanie zdań z wybranymi nazwami zwierząt i liczenie wyrazów w zdaniu  

2. Zabawa ruchowa ,,Figurki” przy muzyce Antonia Vivaldiego ,,Wiosna” - 

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI (rodzic przerywa w dowolnym czasie 

muzykę i dziecko zatrzymuje się w bezruchu) 

3. Oglądanie bajki (utrwalenie nazw zwierząt hodowlanych i miejsc, gdzie mieszkają) - 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA 

4. Poznanie dzieci z przysłowiami związanymi ze zwierzętami z wiejskiego podwórka 

(rodzice wyjaśniają z dziećmi znaczenie przysłów): 

 Nie kupuj kota w worku 

 Przyczepił się, jak rzep do psiego ogona 

 Pisać jak kura pazurem 

 Znać się jak łyse konie 

5. Zabawa z piłką – rodzic podaje piłkę do dziecka i wymienia nazwę zwierzątka, dziecko 

odrzuca piłkę i naśladuje głos zwierzątka (np. kura – KO-KO-KO, pies – HAU-HAU-HAU) 

6. Rozwiązywanie kart pracy nr 3 – str.91 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI
https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA


Dzień 2 ,,Prace w ogrodzie wczesną wiosną”: 

1. Słuchanie piosenki - https://www.youtube.com/watch?v=_uJ4HB68w18 

2. Oglądanie filmu dotyczącego narzędzi ogrodniczych używanych wiosną + rozmowa na 

temat treści filmu ( jakich narzędzi ogrodniczych używa się wiosną oraz do czego one służą? ) 

- https://www.youtube.com/watch?v=twtb3QHloNA 

3. Rozwiązywanie kart pracy nr 3 – str.92, 93 

4. Rozwiązywanie zagadek związanych z narzędziami ogrodniczymi: 

,,Na patyku zębów grządek,       

Znają je na pewno dzieci. 

Służą do równania grządek, 

I do uporządkowania śmieci”  (grabie) 

 

,,Leci z niej woda 

Przez sito blaszane. 

Jaka to wygoda, 

Już kwiatki podlane”  (konewka) 

 

,,Tym dziwnym pojazdem na jednym kole, 

Wozi ogrodnik narzędzie na pole”  (taczka) 

 

,,Zrobię dołek, zrobię rów 

To usypię kopczyk znów 

Chwyć mnie mocno, oprzyj nogę, 

Cały ogród skopać mogę”   (łopata) 

https://www.youtube.com/watch?v=_uJ4HB68w18
https://www.youtube.com/watch?v=twtb3QHloNA


,,Co to za gad tak się wije? 

A jak się wody napije  

I stanie się pękaty 

Podlewa drzewa i kwiaty?”  (wąż ogrodniczy) 

 

5. Zabawa ruchowa ,,Praca ogrodnika” – dzieci ruchem i gestem naśladują podstawowe 

czynności związane z pracami ogrodowymi (kopanie, sadzenie/sianie, podlewanie, wzrost 

roślin) 

6. Słuchanie piosenki - https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac 

 

Dzień 3 ,,Wiosenne kwiaty”: 

1. Oglądanie bajki wraz z wykonaniem zadania na końcu (rozmowa na temat treści bajki) - 

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

2. Praca plastyczna – wykonaj kwiatka wiosennego dowolną techniką, inspiracją jest film: 

https://www.youtube.com/watch?v=L2OinZl6Z44 

3. Rozwiązywanie kart pracy nr 3 – str.94 

4. Zagadki matematyczne ,,Rachunki Pani Wiosny” – dzieci słuchają zagadek, następnie 

przeliczają w zakresie 10 przy użyciu dowolnych liczmanów (np. patyczki, guziki, kamyczki) 

Stąpa wiosna po łące 

Zbiera kwiaty pachnące 

Ma trzy stokrotki, cztery tulipany 

Powiedz z ilu kwiatków 

Zrobi wiosna bukiet pachnący? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac
https://www.youtube.com/watch?v=FMLwRjaGuWE
https://www.youtube.com/watch?v=L2OinZl6Z44


W ogrodzie na grządce 

Rosło siedem słoneczników, pięknych jak słońce 

Przyszła Kasia i trzy zerwała, 

bo bukiet piękny zrobić chciała. 

Ile słoneczników teraz rośnie na grządce? 

 

Chodzi wiosna po lesie 

Promyki słońca w koszach niesie 

Dwa kosze ma dla kwiatków 

Trzy dla trawki 

Trzy dla leśnej zwierzyny 

Ile koszy przyniosła wiosna dla leśnej rodziny?  

 

5. Zabawa ,,Prawda czy fałsz” – rodzic wypowiada zdania o tematyce wiosennej, a dziecka 

określa czy to prawda, czy fałsz. PRAWDA – dzieci podnoszą ręce do góry, FAŁSZ – dzieci 

kładą ręce na kolana: 

Przykładowe zdania: 

- Teraz jest pora roku, którą nazywamy wiosna     (prawda) 

- Wiosną na łące, dzieci lepią bałwana          (fałsz) 

- Po łące przechadza się bocian i szuka żabek na śniadanie, a żabki chowają się przed nim 

 w trawie i wołają ,,krakrakra”              (fałsz) 

- Wróbelki przylatują wiosną z ciepłych krajów     (fałsz) 

- Teraz jest miesiąc kwiecień         (prawda) 

- Kwiaty żonkile mają kolor niebieski    (fałsz) 



Dzień 4 ,,Abecadło z pieca spadło”: 

1. Utrwalenie litery ,,J” (do druku): 

 
 

 

2. Przeczytanie wiersza pt. ,,Litery” - https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU9564 

3. Ułóż napisy pod obrazkami (z literą J) znajdującymi się w wyprawce plastycznej  

(w kopertach są drukowane małe i wielkie litery) 

https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU9564


4. Zabawa słowna ,,Mówimy słowa” – rodzic mówi wyraz np. jabłko, a dziecka wymyśla 

wyraz na ostatnią głoskę słowa jabłko np. osa itd. 

5. Słuchanie piosenki - https://www.youtube.com/watch?v=CjIIhrxHl0I 

 

Dzień 5 ,,Wiosna lubi zielone”: 

1. Słuchanie bajki + rozmowa na temat treści bajki (Jak nazywały zwierzęta żabkę? Z jakimi 

zwierzętami rozmawiała? Co przynosiła kretowi do jedzenia? Jak skończyła się bajka?) - 

https://www.youtube.com/watch?v=byBEH-3U5BQ: 

2. Słuchanie piosenki - https://www.youtube.com/watch?v=FMJ8ulQYs5I 

3. Zabawa ,,Gra w zielone” – dziecko biega, maszeruje i na hasło rodzica ,,zielony” dotyka 

przedmiotów w kolorze zielonym (można na podwórku) 

4. Rozwiązywanie kart pracy nr 3 – str. 95, 96 

 

 

 

Drodzy Rodzice, proszę pamiętać, że: 

- Kolejność wykonywania dni jest dowolna 

- Program zajęć z wszystkimi pomocami dydaktycznymi jest także dostępny na stronie 

internetowej Punktu Przedszkolnego ,,Plastuś” w zakładce ,,Grupa – Sówek” 

- Prosimy o wysłanie zdjęć z wykonanych kart pracy, prac plastycznych, zadań dla 

chętnych na adres: ppplastus@gmail.com z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka + 

grupa Sówek 

- W wysyłanych przez Państwa e-mailach prosimy także o zwrotne informacje dotyczące 

tego, jak dziecko sobie poradziło, czy miało jakieś trudności ? 

- Zadania będą przesyłane na Państwa e-maile w każdy poniedziałek  

- Wykonane prace prosimy wysyłać do PIĄTKU każdego tygodnia 

- W razie wątpliwości, prosimy kontaktować się z Panią Grażyną Słotą – 695270955 

 

       Serdecznie pozdrawiamy  

     Grażyna Słota – Wychowawczyni grupy ,,Sówek” 

   Karolina Szczepaniak – Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

https://www.youtube.com/watch?v=CjIIhrxHl0I
https://www.youtube.com/watch?v=byBEH-3U5BQ
https://www.youtube.com/watch?v=FMJ8ulQYs5I
mailto:ppplastus@gmail.com

