
Wiosna w ogrodzie 

Data realizacji: 12.04.2021r. 

Proponowane zabawy: 

 

„Co z ziarenka wyrosło?” wysłuchanie wiersza – wdrażanie do uważnego słuchania oraz 

wypowiadania się na dany temat.  

 

Spoczęło ziarenko wczesną wiosną w ziemi. 

Mała Zuzia czeka czy się zazieleni. 

 

A jemu nie spieszno, chce się jeszcze chować. 

Pod kołderką z ziemi słodko leniuchować. 

 

Zuzia wzięła grabie – ziarenko przegania. 

- Nadszedł czas najwyższy twego kiełkowania. 

 

Dosyć już leniuszku w ciepłym domku tkwiłeś! 

Nawet końca nosa tu nie wychyliłeś! 

 

Myśli wiec ziarenko – przyszłości nie zmienię, 

i długie puściło w głąb ziemi korzenie. 

 

A z głowy hen w górę rośnie mu łodyga. 

Na całej długości listki młode dźwiga. 

 

Co z niego wyrośnie? To wciąż tajemnica! 

Bo pełna ziarenek jest tu okolica. 

 

 

 

 



W świecie nasion: rodzic razem z dzieckiem ogląda różnego rodzaju nasionka, cebulki 

kwiatów. Dziecko określa ich kolor, kształt, wielość, budowę. Rodzic wyjaśnia że z tych 

nasionek, cebulek wyrosną kwiaty lub inne rośliny - poznanie różnego rodzaju nasion i roślin, 

które z nich wyrosną, poszerzenie wiedzy przyrodniczej. 

 

Nasiona różnorodnych kwiatów.  

 

Cebule kwiatowe.  



„Od cebulki do kwiatka” - układanie obrazków w odpowiedniej kolejności (które są 

pomieszane). Próby ułożenia rozmowy: słonka, chmurki, cebulki – rozwijanie mowy w zakresie 

poprawności gramatycznej oraz układania złożonych zdań.  

 

 

 

 



 

 



 



 

 

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

Rodzic na dywanie układa przed dzieckiem tor przeszkód, który dziecko ma pokonać starając 

się iść stopa za stopą, ręce szeroko rozłożone na boki.  

Tworząc tor przeszkód możemy użyć np. poduszek, krzesełek, skakanki itp. przedmiotów.  

  



„Czego potrzebują kwiatki do życia”- praca z obrazkiem. Rodzic wyjaśnia dziecku, że aby 

dana roślinka wyrosła potrzebuje słońca, wody oraz dobrej gleby. Zaznacza także że trzeba               

o nią dbać, a wtedy wyrośnie z niej piękny kwiat.  

 

 

 



 

 

 

Ćwiczenia stymulujące rozwój motoryki małej: 

 gniecenie gąbki, następnie wyciskanie wody z nasączonej gąbki; 

 wlewanie, przelewanie wody z dłoni, strząsanie wody z palców; 

 stukanie palcami w podłogę jakby padał drobny deszczyk; 

 zbieranie drobnych przedmiotów (ziarenka, pieniążki, guziczki) dwoma palcami- 

kciukiem i wskazującym. Następnie to samo ćwiczenie z wykorzystaniem pęsety; 

 dowolne kreślenie palcem/pędzlem prostych kształtów (dowolnych lub określonych 

linii prostych, ukośnych, falistych, okrągłych itp.); 

 ćwiczenia grafomotoryczne: połącz kropki (załącznik nr 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1.  

 

 

 


