
Temat tygodnia: Wiosenne porządki 

1. Zabawa „Zgadnij, o kim mówię”. Rodzic wybiera jeden z obrazków 

przedstawiających postać. Opisuje jej wygląd i ubiór. Zadaniem dziecka jest zgadnąć 

który obrazek jest opisywany. Po kilku przykładach dziecko może samo opisywać 

obrazek który wybierze.  

2. Zabawa „Poznajemy narzędzia ogrodnicze” - oglądanie narzędzi ogrodniczych (lub 

ilustracji) i podawanie ich nazw. Zadaniem dzieci jest opisanie wyglądu narzędzia 

i podanie, do jakich prac w ogrodzie służy.  

3. Prace porządkowe na działce ogrodniczej – uprzątnięcie suchych liści i gałązek, 

grabienie. Rozmowa na temat prac ogrodniczych. Wzbogacanie wiedzy na temat prac 

wiosennych w ogrodzie, nabywanie samodzielnych doświadczeń poprzez pomoc w 

pracach porządkowych. Odmierzanie przez dzieci krokami powierzchni działki. 

4. Zabawa dydaktyczna „Kto uważnie patrzy?”. Szukanie w domu 

przedmiotów które pasują do opisu.  Przykładowe polecenia: 

Znajdź przedmiot, który jest biały i błyszczący. A teraz 

przedmiot czerwony i kwadratowy. Poszukaj przedmiotu który 

jest niebieski i miękki.  

5. Aktywność plastyczna „Kwiaty w naszym ogródku” – dzieci 

wykonują płatki i listki techniką origami ze złożonych na pół 

kół z papieru kolorowego, które następnie przyklejają na 

dużym arkuszu.  

6. Zabawa „Detektywi”. Rodzic zmienia ustawienie przedmiotów w pokoju. Dziecko 

rozgląda się i próbuje powiedzieć, co się zmieniło.  

7. Zabawa „Prawda – fałsz”. Podajemy dzieciom twierdzenia na temat urządzeń 

elektrycznych i czynności z nimi związanych. Zadaniem dzieci jest zdecydowanie, czy 

zdanie było prawdziwe, czy fałszywe. Jeżeli prawdziwe, podnoszą do góry zielony  

kartonik, jeżeli fałszywe – czerwony. Przykłady:  

– Żelazko pierze. (fałsz, czerwony kartonik) 

– Czajnik gotuje wodę. (prawda, niebieski kartonik) 

– Pralka prasuje. (fałsz, czerwony kartonik) 

– Odkurzacz zbiera kurz. (prawda, niebieski kartonik) 

– Suszarka miksuje. (fałsz, czerwony kartonik) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie prace w ogrodzie wykonują Wiktoria i jej rodzice? 

 

 



 



ROBOTEK 

– Do czego służą roboty? 

– Jak wyglądają? 

– Jak się poruszają? 

– Jakie czynności mogą wykonywać, aby 

nam pomóc w domu? 

 
 

 

Zabawa ruchowa „Włączam – 

wyłączam”. 

Na hasło Włączam – pstryk! naśladuj 

według własnego pomysłu działanie 

różnych urządzeń elektrycznych. Na 

hasło Wyłączam – pstryk! Zastygnij 

w bezruchu. 

 
„Popsuty robot”. 
 
Wymyśl opowiadanie o robocie,  
któremu popsuł się mechanizm.  
 
Jakie pomyłkowe czynności robot 
mógł wykonywać? 
 
Zbuduj robota z pudełek o różnej 
wielkości oraz patyczków lub 
drucików. Oklej pudełka folią, 
papierem kolorowym oraz ozdób 
guzikami, koralikami, spinaczami itp.   



 

 

PLANSZA DO GRY „ZGADNIJ O KIM MÓWIĘ” 



 

NA WYSOKICH ŁODYGACH DORYSUJ  

CZERWONE KWIATY A NA NISKICH ŻÓŁTE 



 

DOPROWADŹ OGRODNICZKĘ DO KWIATÓW 

 



 

 

     

NARYSUJ TYLE LISTKÓW NA ŁODYŻCE ILE WIDZISZ 

KROPEK POD KWIATKIEM 

NAJMNIEJSZY KWIATEK POMALUJ NA CZERWONO 

A NAJWIĘKSZY NA NIEBIESKO 


