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Witajcie Starszaki
Dziś proponujemy kolejne zabawy w ogródku.
Dowiecie się, jak zostać małym ogrodnikiem.



1. Na początek proponujemy odrobinę ruchu – pogodne ćwiczenia
w podskokach.

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE

2. Wysłuchajcie teraz wiersza Jana Brzechwy pt.: „WIOSENNE
PORZĄDKI”.

https://www.youtube.com/watch?v=5TX26M3xIUE

Spróbujcie opowiedzieć, kto pomagał robić wiosenne porządki?

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE
https://www.youtube.com/watch?v=5TX26M3xIUE


3. „Co przyda się ogrodnikowi w ogrodzie?” – wskażcie przedmioty
przydatne do pracy ogrodnika, jeżeli macie drukarkę, wydrukujcie kartę
i zakreślcie te przedmioty.

Atrybuty ogrodnika



4. „Nasza hodowla” – zapraszamy Was do założenia własnej hodowli
w domu. To łatwe zadanie nawet dla przedszkolaka. Poproście rodziców
o kilka rzeczy, które na pewno są w Waszych domach.

Potrzebne będą:

pudełko po jogurcie, konewka z wodą, wata, ziemia, łopatka, nasiona rzeżuchy,
sadzonka cebuli, to mogą być różne nasionka, pestki cytryny, mandarynki itp.

Następnie dzieci wykonują kolejne etapy sadzenia cebuli:

 wsypanie ziemi do pojemnika
 zrobienie w niej otworu
 włożenie cebuli
 przysypanie jej ziemią
 podlanie sadzonki wodą
 podpisanie pojemnika
 odstawienie na parapet

Jeżeli macie watę i nasiona rzeżuchy to wykonajcie następujące czynności:

 wyłożenie pojemnika watą
 wysypanie nasion na watę
 podlanie ich wodą
 podpisanie pojemnika
 odstawienie na parapet

Możecie również wsadzić cebulę do słoika z wodą lub umieścić gazę na słoiczku
i położyć tam fasolki. Życzymy przyjemnej zabawy, pochwalcie się Waszymi
ogródkami Waszym paniom.



5. Piosenka „Pobudka z ogródka”.
Wysłuchajcie piosenki o wiośnie, która próbowała obudzić kwiaty.
Spróbujcie zaśpiewać piosenkę, może uda się Wam przepędzić zimę.

https://www.youtube.com/watch?v=uvMa8ihLKco

https://www.youtube.com/watch?v=uvMa8ihLKco


6. Wpiszcie odpowiednie cyfry od 1-6. Pokolorujcie obrazki.



7. „Sudoku ogrodnika” – tu przygotowałyśmy dla Was odrobinę trudniejsze
zadanie. Odszukajcie, jakiego obrazka brakuje. Wytnijcie obrazki z dołu kartki
i przyklejcie je w odpowiednich miejscach. Z pewnością świetnie sobie poradzicie.



8. Kolorowanka – na koniec zapraszamy do pokolorowania wiosennego ogródka.



Może taki ogródek? Chłopcy co myślicie:)

Dziękujemy, że z nami byliście.
Mamy nadzieję, że miło spędziliście czas.

Do jutra kochani.


