
Propozycja zbaw na dzień 24.03.2020r. w gr. I 

Temat kompleksowy: Zakładamy ogródek w kąciku przyrody. 

Temat:  Po zimie w ogrodzie 

1. „Marcowy wiatr” – ćwiczenia oddechowe. Rodzic wprowadza atmosferę tajemniczości. 

Opowiada o marcowej pogodzie, zwracając szczególną uwagę na wiatr – ciepły i zimny, 

delikatny i silny. Dziecko naśladuje wiatr, dmuchając na dłonie. Następnie kładzie na dłoniach 

kawałki waty i próbuje je zdmuchnąć z dłoni. Dziecko powtarza ćwiczenie, tym razem 

dmuchając przez słomkę.  

 

2. Dzień wiosny – słuchanie fragmentu wiersza Katarzyny Szyngiery. Rodzic pokazuje obrazek 

ogrodu w okresie przedwiośnia i recytuje wiersz. 

Koniec zimy – nic miłego: 

błoto, chlapa na całego, 

niebo ciągle zachmurzone. 

Tak wygląda świat bez wiosny – 

widok przykry i żałosny. 

Lecz na szczęście lada moment 

wszystko zrobi się zielone! [...] 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wyglądu świata w okresie przedwiośnia.  

 

3. Zabawa ruchowa – dziecko improwizuje (wymyśla) ruch do utworu instrumentalnego „Wiosna” 

z cyklu „Cztery pory roku” A. Vivaldiego, z wykorzystaniem pociętych pasków z kolorowej 

bibuły.        https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o 

 

4. Malujemy kwiaty - zabawa eksperymentalna. Rodzic przygotowuje na stole dwa słoiki z 

niewielką ilością wody oraz kwiaty. Do każdego słoika dodaje jeden kolor barwnika 

spożywczego. Dziecko wkłada po jednym kwiatku do słoika.  

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/03/jak-zabarwic-kwiaty/ 

Uwaga! Efekt będzie widoczny po kilku godzinach lub na następny dzień – kwiaty nabiorą barw. 

 

Zabawy dodatkowe do wykorzystania: 

 Masażyk ciała 

Słońce świeci               (masujemy górną partię pleców ruchami okrężnymi całej dłoni) 

pada deszcz     (klepiemy po plecach opuszkami palców) 

i po plecach biegnie dreszcz.           (wędrujemy wszystkimi palcami przez całe plecy z dołu do góry) 

A ja za nim bam, bam, bam   (delikatnie przebiegamy po plecach piąstkami) 

tu Cię mam !    (łaskoczemy boki pod żebrami) 

 

 Słuchanie piosenki „Słoneczko rozchmurz buzię” 

https://www.youtube.com/watch?v=XvRhO25lA3g 

 Zabawa oddechowa z wykorzystaniem suszarki – ciepły i zimny podmuch, słaby i mocny wiatr. 

 Propozycja udziału w zewnętrznym konkursie plastycznym „Przyroda w kolorach  

https://konkursydladzieci.eu/zobacz/x-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-

mlodziezy-przyroda-w-kolorach/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/03/jak-zabarwic-kwiaty/
https://www.youtube.com/watch?v=XvRhO25lA3g
https://konkursydladzieci.eu/zobacz/x-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy-przyroda-w-kolorach/
https://konkursydladzieci.eu/zobacz/x-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy-przyroda-w-kolorach/


Propozycja zbaw na dzień 25.03.2020r. w gr. I 

Temat: Ogrodnik 

1. „Podaj mi rączkę”  (źródło: „Świat trzylatka”  Marzanna Cieśla, Monika Słojewska) 

Dziecko głośno powtarza rymowankę, bawi się w parze z Rodzicem. 

Dwie rączki mam – rączki tobie dam. 

Zatańczymy w koło, będzie nam wesoło. (B. Szelągowska) 

 

2. Słuchanie piosenki o ogrodniczce. https://www.youtube.com/watch?v=KoAEIDEzG3Y 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat treści piosenki.  

 

3. „Ogrodnicze rytmy” – zabawa matematyczna. Dziecko otrzymuje obrazki przedstawiające 

narzędzia ogrodnicze. Podaje ich nazwy. Następnie Rodzic układa rytm z obrazków, mówiąc: 

grabie, konewka, grabie, konewka... co będzie dalej?. Dziecko próbuje dokończyć rytm.  Po 

ułożeniu przelicza, ile jest konewek, a ile grabi. Następnie Rodzic układa kolejny rytm np.: 

łopata, łopata, wiadro, łopata, łopata, wiadro... itd. 

Do zabawy można wykorzystać karty do zabaw logicznych – obrazki przedstawiające wiaderka i 

łopatki.  

 

4. Zabawa ruchowa „Co robi ogrodniczka?” – dziecko naśladuje ruchem czynności: sadzenie 

kwiatów, podlewanie, itp.  

 

5. „Ogrodnik” – praca plastyczna. Kolorowanie kredkami lub farbami obrazka przedstawiającego 

ogrodnika.  

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanki-ogrodnik.html 

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Założenie wiosennego ogródka na oknie 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/03/wiosenne-zabawy-i-inspiracje-20-pomyslow/ 

 Zabawy ruchowe w domowym ogrodzie 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/08/zabawy-ruchowe-dla-dzieci/ 

 Bajki do czytania „Świnka Peppa – Perfumy z ogródka” 

https://miastodzieci.pl/bajki/swinka-peppa-perfumy-z-ogrodka/ 

 

Propozycja zbaw na dzień 26.03.2020r. w gr. I 

Temat: W naszym ogródeczku 

1. Zabawa ruchowa „Chodzenie” (źródło: „Świat trzylatka” Marzanna Cieśla, Monika Słojewska) 

Rodzic  recytuje wiersz, a dziecko ilustruje ruchem sposób poruszania się bohaterów wiersza: 

Sunie wąż, sunie. 

Chodzić nie umie. 

Bo choćby chciał, to nie ma nóg.    – czołganie się na brzuchu 

Za to stonoga na swych stu nogach 

w ziemi zbudować chce, ze sto dróg.   – chodzenie na stopach i dłoniach 

https://www.youtube.com/watch?v=KoAEIDEzG3Y
https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanki-ogrodnik.html
https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/03/wiosenne-zabawy-i-inspiracje-20-pomyslow/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/08/zabawy-ruchowe-dla-dzieci/
https://miastodzieci.pl/bajki/swinka-peppa-perfumy-z-ogrodka/


Na jednej nodze sunie po drodze 

ślimak z chałupką swoją na plecach.  – podskoki na jednej nodze 

Rak jak to rak  chodzić chce wspak. 

I swoją modę wszystkim poleca.        – chodzenie do tyłu.  

    A ja powiem wam, że dwie nogi mam! 

Bo każdy ma tyle nóg by bez kłopotu ruszać się mógł! – podskoki z nogi na nogę  

(B. Szelągowska)  

2. Rodzic recytuje wiersz Hanny Zdzitowieckiej, dziecko uważnie słucha.  

W naszym ogródeczku   Hanna Zdzitowiecka 

W naszym ogródeczku 

zrobimy porządki, 

zagrabimy ścieżki, 

przekopiemy grządki [...] 

W naszym ogródeczku 

posiejemy kwiatki – 

będą nam pachniały 

fiołki i bratki, 

nasturcje, goździki, 

nagietki i groszek, 

i ta biała lilia, 

co tak żółci nosek.  

           Rozmowa Rodzica z dzieckiem na temat treści wiersza.  

 

3. Zabawa ruchowa „W poszukiwaniu zaginionych narzędzi”. 

Rodzic chowa w pomieszczeniu wiaderko, łopatkę lub grabki. Zadaniem dziecka jest 

odnalezienie przedmiotów. (zabawa na wzór „Ciepło – zimno”) 

 

4. „Nasiona kwiatów” – zabawa dydaktyczna. Rodzic pokazuje dziecku różne nasionka kwiatów. 

Dziecko ogląda je i wypowiada się na temat ich wyglądu: wielkości, koloru, różnic między nimi. 

Posługuje się przy tym nazwami kolorów oraz określeniami wielkości: mniejsze, większe. 

 

5. Sianie nasion np. w doniczce z ziemią.  

Propozycja: Zielony ogródek w domu. Recykling plastikowych butelek 

https://miastodzieci.pl/zabawy/zielony-ogrodek-w-domu-recykling/ 

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Masażyk ciała Pani Rolnikowa na szpileczkach  żartobliwa wersja „Rolnika”, opracowała Marta 

Bogdanowicz 

 

Była wiosna. 

Pewnego razu rolnik wyszedł na pole,  

                kroczymy po plecach palcami wskazującym i środkowym, 

a za rolnikiem… pani rolnikowa na szpileczkach,                       stukamy szybko dwoma palcami, 

a za panią rolnikową… piesek gryzący.                                                         szczypiemy, 

Obszedł rolnik całe pole  



                    kroczymy palcami wskazującym i środkowym dookoła pleców, 

wielkimi krokami i pomyślał: 

„A może by tak zaorać?” i… zaorał, 

                 naciskamy, przesuwając do przodu czubki palców obydwu dłoni, 

zabronował,                                                    „garbimy” plecy. 

potem zasiał i…                      opukujemy plecy czubkami palców, 

poszedł odpocząć,                   kroczymy po plecach palcami wskazującym i środkowym, 

a za rolnikiem… rolnikowa na szpileczkach,                       stukamy szybko dwoma palcami, 

a za rolnikową…piesek gryzący.                                                          szczypiemy, 

Tymczasem spadł malutki deszczyk,                                stukamy delikatnie palcami, 

potem mocniejszy, zacinał,                                                  stukamy mocniej, 

spadł mały grad                                                     jeszcze mocniej, 

wielkości kurzego jaja. 

Szybko jednak zaświeciło słońce,                      pocieramy plecy okrężnym ruchem dłoni, 

ogrzało ziarenka, z których wyrosły małe kiełki, 

            poszczypujemy, możemy chwytać palcami ubranie i lekko je unosić, 

potem stawały się one coraz dłuższe i dłuższe 

                końce rozstawionych palców powoli przesuwamy w górę pleców, 

aż wreszcie wyrosły w wysokie kłosy. 

Przyszło lato, na polu szumiało zboże. 

                          gładzimy plecy ruchem wahadłowym, raz wierzchem, raz wnętrzem dłoni, 

Aż tu pewnego dnia przyjechał rolnik,             kroczymy palcami wskazującym i środkowym, 

a za rolnikiem… rolnikowa na szpileczkach,                       stukamy szybko dwoma palcami, 

a za rolnikową…piesek gryzący.                                                          szczypiemy, 

Rolnik obszedł pole dookoła,                 kroczymy wskazującym i środkowym palcem, 

wziął kosę i skosił zboże,                przesuwamy dłoń ruchem wahadłowym w poprzek pleców, 

ustawił je w snopki, 

          palcami obu dłoni ruchem zgarniającym chwytamy w kilku miejscach ciało dziecka 

a gdy wyschły, załadował je na wóz i pojechał do domu,            rysujemy dwie równoległe linie, 

a za rolnikiem… rolnikową na szpileczkach,                       stukamy szybko dwoma palcami, 

a za rolnikową… piesek gryzący.                                                          szczypiemy, 

 Pole odpoczywało,                                                  głaszczemy plecy, 

spadły jesienne deszcze,                                 stukamy wszystkimi palcami 

i śnieg, który legł na polu i leżał aż do następnej wiosny. 

        głaszczemy plecy, kładziemy się na nich delikatnie, przytulamy                        

        dziecko i na chwilę unieruchamiamy, dopóki ma na to ochotę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propozycja zbaw na dzień 27.03.2020r. w gr. I 

Temat: Cebule i cebulki 

1. Śpiewanie piosenki Cebulka i buraczek. https://www.youtube.com/watch?v=fw9_roEJVOs 

 

2. Zabawa w sadzenie cebulek. 

Rodzic przygotowuje różne cebulki np. kwiatowe (hiacynt, narcyz, tulipan), warzywne.  Dziecko 

przygląda się cebulkom, porównuje wielkości, kształt, kolor, zapach. Wspólnie z Rodzicem 

sadzi cebule do ziemi.  

Codzienna obserwacja wzrostu roślin. 

 

3. Praca plastyczna do wyboru: 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole-33/karta-pracy-tulipan.pdf 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/index.php 

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Wyjaśnienie dzieciom pojęć: „mieć fryzurę na cebulę”, „ubierać się na cebulkę”, pokaz, z jakich 

warstw składa się cebula (warzywo).  

https://www.youtube.com/watch?v=fw9_roEJVOs
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole-33/karta-pracy-tulipan.pdf
https://www.kolorowankimalowanki.pl/index.php

