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Drodzy Rodzice! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji kulinarnej. Mają  na celu zapoznanie dzieci 

z rodzajami ziemi oraz z nazwami wybranych narzędzi ogrodniczych.  

Dzieci na początek przywitają się piosenką   

Następnie zapoznają się z rodzajami ziemi za pomocą kilku obrazków, po czym wykonają 

ćwiczenie  klasyfikacyjne z rodzajami gruntów i wykorzystaniem gruntów przez człowieka.  

W kolejnej części zajęć dzieci otrzymają obrazki z nazwami narzędzi ogrodniczych, po czym 

wykonają ćwiczenie, gdzie będą musiały wybrać tylko narzędzie ogrodnicze spośród wielu 

innych narzędzi. 

Na koniec wykonają ćwiczenie ruchowe, w którym będą musiały przeskakiwać kwiatki. 

Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

Część I 

Kochane dzieci, na początek wysłuchamy piosenki o miejscu, w którym 

sadzimy kwiatki, warzywa i owoce. Co to za miejsce, jak myślicie? To ogródek 

 Posłuchajcie piosenki i spróbujcie pokazać jej słowa ruchem  
https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac 

W naszym ogródeczku                  dz. rysują rękoma koła przed sobą        

zrobimy porządki                         dz. „grożą” palcem wskazującym 

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 
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CZĘŚĆ II                                                                                                                                                                                                                                                          
1. Rodzaje gruntów – pokazujemy dziecku obrazki, czytamy nazwy, 

zadajemy pytanie „Jak myślisz, do czego służy piasek, glina, żwir, ziemia 

uprawna?”. Krótka rozmowa na ten temat z dzieckiem. 

 

 

 

 

Żwir 

Piasek 

 

 

 

 

 

 

Glina       Ziemia uprawna 

 

 

 

Następnie wykonujemy zadanie w którym łączymy obrazek gruntu z 

obrazkiem przedstawiającym wykorzystanie gruntu przez człowieka (żwir – 

budowa drogi, piasek – piaskownica, glina – wyroby ceramiczne, ziemia- 

uprawa roślin). 
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2. Narzędzia ogrodnicze. 

 

 

Które z tych narzędzi znacie? Czy któryś używaliście? Czy potrafisz powiedzieć 

do czego służą pazurki, łopata, widły, grabie, konewka, sekator i motyka? 

A teraz wykonaj zadanie – spośród różnych narzędzie, wybierz tylko te, które 

przydadzą się ogrodnikowi w pracy. 



                                                                                                                                                                25.03.2020r. 

 

 

 

 

Część III 

„Nie podepcz kwiatków”- zabawa ruchowa.  

Weźcie kilka kartek papieru i spróbuje narysować na nich kwiatki. Wiem, że 

doskonale to potraficie  Na podłodze rozłóżcie kartki z kwiatkami. Waszym 

zadaniem jest przeskakiwanie kwiatków w taki sposób by ich nie naruszyć. 

Jednak, gdy już niechcący nadepniesz na kwiatek, musisz wrócić na początek, 

podskoczyć 5 razy i zacząć jeszcze raz.  

Miłej zabawy :) 

                                                                                                             Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska 
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