
Tematyka kompleksowa: Wiosenne porządki. 

wtorek 24.03.2020 

Doskonalimy: słuchanie wiersza ze zrozumieniem i wypowiadanie się na jego temat, poznawanie 

wiosennych prac w ogrodzie, doskonalenie sprawności grafomotorycznych 

1. Słuchanie wiersza Doroty Gellner „Wiosenne porządki”. (proszę nie podawad  dzieciom 

tytułu) 

 

Chodzi wiosna 

po ogródku, 

sieje coś i sadzi. 

Z wiosennymi porządkami 

dobrze sobie radzi. 

Płot maluje, 

ścieżki grabi, 

grządki przekopuje. 

Kto chce piękny 

mied ogródek, 

niech ją naśladuje! 

 

Przykładowe pytania:  

Kto robił porządki w ogródku?  

Jakie porządki robiła wiosna?  

Dlaczego wiosna musiała robid porządki? 

 Jak wyglądają trawniki i ogrody po zimie? 

 Jakich narzędzi potrzebowała do grabienia i przekopywania grządek?  

Jaki tytuł mógłby mied ten wiersz? 

Jakie znacie narzędzia potrzebne do wiosennych porządków?- dzieci wymieniają (pamiętajmy chwalid 

dzieci za propozycje) – rodzic może pokazad narzędzia jakie posiada w domu albo wyszukad w 

internecie. 

 

Narysuj po śladzie a następnie pokoloruj. 



  

 

 

 

 

 

 



 środa 25.03.2020 

1. Zabawa dydaktyczna „Układamy w szafie”-  doskonalimy umiejętności stosowania określeo 

wysoko- nisko, wyższy- niższy. 

Wybieramy w domu najniższą szafkę ( 3 półki) np. na buty/ubrania/ regał na książki itp. a 

dzieci układają buty/ ubrania zimowe/ zabawki, książki  zgodnie z poleceniami: na najwyższej 

półce połóż czapkę, na środkowej połóż sweter/ książkę, na półce najniższej połóż buty. 

Zabawę można dowolnie modyfikowad najważniejsze to zachowad ilośd półek-3. 

 czwartek 26.03.2020 

1. Sadzimy rzeżuchę- rozwijamy zainteresowania przyrodą, oraz wzbogacamy wiadomości na 

temat uprawy roślin. 

Dziecko w wybranym naczyniu np. plastikowa tacka wkłada  watę i  zwilża ją wodą , a 

następnie posypuje nasionami rzeżuchy. Przypominamy czego potrzebują rośliny, aby rosnąc 

– rozmowa prowadzona z rodzicem i rodzeostwem  ( każdy z domowników może założyd taką 

małą uprawę roślin- pamiętajmy żeby o nią dbad! 

Poniżej mały przykład 

 

piątek  27.03.2020 

„Kwiaty w wazonie”- rozwijanie umiejętności plastycznych, poznawanie różnych technik 

plastycznych, dwiczenia umiejętności mieszczenia się w konturze. 

Praca plastyczna: proszę wydrukowad dzieciom  kartkę z konturowym rysunkiem wazonu  (można 

wazon narysowad). Dziecko wypełnia kontur stemplami: macza kawałek gąbki np. od zmywania 

naczyo lub watą w farbie  i odciska ją na kartce. Następnie domalowuje palcami kwiaty w wazonie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


