
 

 

Witamy Was Kochani 

 

1. Przywitajmy się wesoło :) 

 

Wszyscy są? 

Witam Was! 

Zaczynamy już czas! 

Jestem ja! 

Jesteś Ty! 

Raz, dwa, trzy. 

  

 

Przed nami poranna rozgrzewka. Piosenka pt.: „Woogie Boogie”. 

 

https://www.youtube.com/embed/sXqaZUp2N-w 

Boogie boogie woogie 

Do przodu prawą rękę daj 

Do tyłu prawą rękę daj 

Do przodu prawą rękę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 

 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

 

Do przodu lewą rękę daj 

Do tyłu lewą rękę daj 

Do przodu lewą rękę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 

 



Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

 

Do przodu prawą nogę daj 

Do tyłu prawą nogę daj 

Do przodu prawą nogę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 

 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

 

Do przodu lewą nogę daj 

Do tyłu lewą nogę daj 

Do przodu lewą nogę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 

 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

  

 

 

2. Teraz czas na naukę piosenki - „W naszym ogródeczku”.  

 

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

 

W naszym ogródeczku // zrobimy porządki// 3x 

Wygrabimy ścieżki //przekopiemy grządki// 3x 

 

Raz dwa trzy. 

 

Potem w miękką ziemię // wsiejemy nasionka // 3 x 

Będą się wygrzewać // na wiosennym słonku // 3x 

 

Raz dwa trzy. 

 

Przyjdzie ciepły deszczyk //i wszystko odmieni// 3 x 

W naszym ogródeczku //grządki zazieleni// 3 x. 

 

Raz dwa trzy. 

 

 



 

 

 Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku”.  

 

 

 

W naszym ogródeczku                 dz. rysują rękoma koła przed sobą        
zrobimy porządki                     dz. „grożą” palcem wskazującym, na zmianę jedną i drugą                              

         ręką 
Wygrabimy ścieżki                       dz. naśladują grabienie 

przekopiemy grządki                   dz. naśladują kopanie łopatą 
Raz dwa trzy.                               dz. klaszczą 3 razy 
 
Potem w miękką ziemię               dz. naśladują wrzucanie nasionek do ziemi 
wsiejemy nasionka 
Będą się wygrzewać                    dz. „wkręcają żaróweczki” 
na wiosennym słonku 
Raz dwa trzy.                               dz. klaszczą 3 razy 
 
Spadnie ciepły deszczyk               dz. poruszają paluszkami i ponad głowami i powoli       
i wszystko odmieni                       opuszczają je wzdłuż całego ciała aż do podłogi. 
W naszym ogródeczku                  dz. rysują rękoma koła przed sobą. 
grządki zazieleni 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszczą 3 razy 
 
 
 
3. „Narzędzia ogrodnika”- zabawy słownikowe 
 

Rodzic prezentuje obrazki wybranych narzędzi ogrodowych. 
Dzieci wypowiadają się na temat:  

 

„Jakie prace ogrodowe można wykonać przy pomocy prezentowanych narzędzi?”. 

 

 

 
 

 



W razie problemów, można zaprezentować plakat „Co robimy w ogrodzie”. 

Rodzic zwraca uwagę dziecku, że metalowymi narzędziami ogrodniczymi mogą posługiwać 

się tylko dorośli. 

 

 
4. Teraz zakręć kołem i wylosuj ćwiczenie gimnastyczne. Może mama/tatuś wykona je razem 

z Tobą? 

  

https://wordwall.net/pl/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka 

 

5. Wiosna jest taka piękna i kolorowa. Kochani pobawcie się w kolory :) 

„Gra w kolory” 

Dziś w kolory gramy 

Bo kolory znamy 

Jaki kolor w mojej głowie? 

Kto odgadnie? Kto odpowie? 

  

Czy ktoś kolor poda? 

Czy już wiecie dzieci? 

Smerf z bajki i woda 

Ten kolor jest jak niebo 



  

Ten kolor jest jak słońce 

I jak mlecze na łące 

Czy ktoś kolor da? 

Czy odpowiedź zna? 
  

Ten kolor jest jak trawa 

Liście na drzewach, żaba 

Czy ktoś kolor zna? 

Czy odpowiedź da? 
  

  

  

Ten kolor jest jak serce 

Ogień i maków kobierce 

Czy ktoś kolor zna? 

Czy odpowiedź da? 

 

 

 

Kochane przedszkolaki zachęcamy do obejrzenia wędrówki Skrzata Borówki po ogrodzie 

Zobaczcie, kogo spotkał i jakie przeżył przygody.  

 

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

 

 

Później wykonajcie jedno z poniższych zadań: 

 
 

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


 
 

 

 

 

Miłej pracy Kochani :) Pozdrawiamy cieplutko! 

Pani Kinga i Pani Gosia 


