04.05.2020
“W ogrodzie”

1. Ułóżcie puzzle, a dowiecie się o czym będziemy rozmawiać w tym tygodniu.
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=078db6b4afd7
W tym tygodniu odwiedzimy ogródek. Przyjrzymy się pracy ogrodnika

2. Zachęcamy do posłuchania piosenki „W naszym ogródeczku”.
Może spróbujecie ją zaśpiewać.
https://youtu.be/08_S0RA3mac
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.
Spadnie ciepły deszczyk //i wszystko odmieni// 3 x
W naszym ogródeczku //grządki zazieleni// 3 x.
Raz dwa trzy.
Rodzic zadaje dziecku pytania do piosenki:
→ O czym jest piosenka?
→ Gdzie dzieci zrobią porządki?
→ Co dzieci zrobią w ogródku?

3. Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku”. Dzieci
słuchają po raz drugi piosenki i wykonują przypisane ruchy.
W naszym ogródeczku
zrobimy porządki
drugą ręką
Wygrabimy ścieżki
przekopiemy grządki
Raz dwa trzy.

dz. rysują rękoma koła przed sobą
dz. „grożą” palcem wskazującym, na zmianę jedną i
dz. naśladują grabienie
dz. naśladują kopanie łopatą
dz. klaszczą 3 razy

Potem w miękką ziemię
wsiejemy nasionka
Będą się wygrzewać
na wiosennym słonku
Raz dwa trzy.

dz. naśladują wrzucanie nasionek do ziemi

Spadnie ciepły deszczyk
i wszystko odmieni
W naszym ogródeczku
grządki zazieleni
Raz dwa trzy.

dz. poruszają paluszkami i ponad głowami i powoli
opuszczają je wzdłuż całego ciała aż do podłogi.
dz. rysują rękoma koła przed sobą.

dz. „wkręcają żaróweczki”
dz. klaszczą 3 razy

dz. klaszczą 3 razy

4. Teraz czas na zagadkę, słuchajcie uważnie!
Spotkasz go w ogrodzie,
gdzie pracuje co dzień
dba o krzaki i kwiatki,
sadzi rośliny z użyciem łopatki.
/Ogrodnik/

5. Co ogrodnik robi w ogrodzie? Pora na pracę w ogrodzie! Zapoznaj się
ilustracjami i spróbuj nazwać czynności, które wykonują dzieci oraz nazwij
narzędzia ogrodnicze.

6. Zabawa dramowa - ilustrowanie czynności ruchem
Dziecko demonstruje jedną z powyższych czynności przedstawioną na obrazkach. Rodzic lub
inny członek rodziny ma za zadanie zgadnąć jaka to czynność.
7. Nazwij przedmioty, którymi posługuje się ogrodnik w swojej pracy.

Udanej zabawy!

