
PIĄTEK  

 
W piątek przedszkolaki dokonają podziału roślin  na warzywa i owoce. Następnie przyjrzą się bliżej 
warzywom , a dokładnie ich częściom jadalnym.  Pobawią się do wiersza M. Kownackiej „Słonko 
po deszczu”. Wykonają pracę plastyczną „Mój kwiat”  

 

1.„Powitanie części ciała” – powitanie z dziećmi –Przedszkolaki mają dotknąć się z rodzicem np. 
łokciem, barkiem, kolanem.  

 
 
 
 

2. „Magiczny worek” – zabawa dydaktyczna. 

              - wskaż tylko owoce 

- nazwij wskazany owoc 

- powiedz jakiego jest koloru 

- który z tych owoców rośnie w naszym, polskim sadzie ? 

 



 

 

3. „Słonko po deszczu” – zabawa ruchowa na podstawie wiersza M. Kownackiej – dzieci                    
słuchają wiersza i ilustrują go ruchem. 

Pada deszczyk! Pada deszczyk! 
i po liściach tak szeleści… 

Kap! Kap! Kap! (w przysiadzie bębnimy rytmicznie palcami o podłogę) 

 
Zatuliły kwiatki płatki, 

główki chylą do rabatki! (opuszczamy nisko głowy) 
Kap! Kap! Kap! (w przysiadzie bębnimy rytmicznie palcami o podłogę) 

 
Deszcz ustaje – płyną chmury – 

Kwiaty wznoszą się do góry. (wznosimy stopniowo głowy i ramiona) 
Ho! Ho! Ho! 

 



Wiatr tu pędzi na wyścigi, 

Wiatr kołysze nam łodygi! (w rozkroku kołyszemy się na boki) 
Chlapu! chlap! 

 
Biegną dzieci tu z ochotą: (biegniemy na palcach po obwodzie koła) 
Uważajcie – takie błoto! 

Wiu! Wiuu! Wiuuu! 

 
Byle słonko nam nie zaszło – 

róbmy prędko z błota – masło! 

Chlap! Ciap! Ciap! (przebieramy nogami w miejscu) 

 
Teraz – baczność – kroki duże – (maszerujemy, robiąc duże kroki) 
przeskoczymy przez kałużę! 

Hop! Hop! Hop! (wykonujemy podskok w miejscu) 

 
Już pogoda – słonko świeci, (maszerujemy po obwodzie koła) 
maszerują w pole dzieci – 

Raz – dwa – trzy! 
 

 

 
4. „Jadalna część” – zabawa dydaktyczna  

- Wskaż, nazwij i powiedz, którą część warzywa zjadamy. 

 

5. „Wyrywanie marchewki” – zabawa ruchowa – dzieci poruszają się swobodnie po pokoju                          
w rytmie piosenki „W naszym ogródeczku”. Na przerwę w muzyce schylają się i naśladują 
wyrywanie marchewki. Zabawę prowadzimy przez czas trwania piosenki. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac&ab – piosenka „W naszym ogródeczku” 
 

6. „Mój kwiat” – wykonanie pracy plastycznej . Zaproś rodzica do wspólnej pracy. 

https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac&ab


https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/189-kwiatek-z-lyzeczki – pomysł na pracę plastyczną 
„Mój kwiat” 

 

 

1. Wydzieramy z papieru kolorowego małe kawałeczki, które przykleimy do łyżki oraz listki i płatki 
kwiatu. 

2. Przyklejamy małe kawałeczki papieru kolorowego na łyżce. 
3. Układamy plastikową łyżkę na środku kartki jako łodygę i środek kwiatu. 
4. Układamy listki i płatki. 
5. Przyklejamy wszystko do kartki. 
 
 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/189-kwiatek-z-lyzeczki
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