
Czwartek, 23.04.

Witamy serdecznie Dzieci i Rodziców. Mamy nadzieje, że uczciliście Światowy Dzień Ziemi . My 

dzisiaj wracamy do naszych zaplanowanych aktywności. Zamieniamy się dziś w małego ogrodnika 

lub ogrodniczkę i będziemy sadzić kwiaty na łące. Wszystko to za pomocą farb.

Zapraszamy!

 Pani Ogrodniczka czy Pan Ogrodnik?

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do Youtube, konewka, nasiona, łopatka, grabki, 

zmywak do naczyń, farby w kolorze zółtym i brązowym, kartka zielona lub praca z żonkilami z 

porzedniego dnia.

Zapraszam Cię do posłuchania piosenki.

Słuchamy z dzieckiem piosenki a w trakcie słuchania pokazujemy dziecku przedmioty, o których 

śpiewa dziewczynka (konewkę, nasiona, grabki i łopatkę)

https://www.youtube.com/watch?v=KoAEIDEzG3Y

https://www.youtube.com/watch?v=KoAEIDEzG3Y


A teraz proponuję Ci zabawę.....Co do czego służy?

Rozmawiamy z dzieckiem o tym, do czego służą ogrodniczce / ogrodnikowi przedmioty takie ,jak 

grabki, łopatka, konewka czy nasiona.

Możemy bawić się z dzieckiem prawdziwymi przedmiotami lub użyć symboli i zrobić kartę pracy.

Przykłady:

Jak myślisz? Który z przedmiotów przyda się ogrodniczce/ ogrodnikowi do podlewania 

kwiatów? Dajemy dziecku do wyboru dwa przedmioty lub symbole.

Czym możemy przesypywać ziemię? 

Co trzeba zasiać żeby wyrosły kwiatki?

Czym możemy grabić trawę?

Praca plastyczna: Bratki

Aby wykonać  pracę plastyczną potrzebne nam będą: nasza praca wykonana we wtorek (żonkile) 

lub zielona kartka A4, farba w kolorze żółtym i brązowym, zmywak do naczyń.

A teraz pani ogrodniczko/ panie ogrodniku posadzimy bratki na naszej łące, razem z 

żonkilami.

Przed wykonaniem pracy trzeba będzie wyciąć ze zmywaka, kształt kwiatka (będzie nam służył 

jako stempelek). Bierzemy razem z dzieckiem  nasz kwiatek (zmywak) i moczymy go w żółtej 

farbie, następnie stemplujemy w wolnych miejscach na naszej pracy  z żonkilami. 

Jakie piękne żółte kwiatki posialiśmy. Teraz tylko brakuje brązowych plamek, które upiększą 

nasze bratki. Pomalujemy je palcami.

 Dziecko moczy paluszki w brązowej farbie i maluje w środku kwiatka  brązową plamkę.

Jakie piękne bratki nam wyrosły. 



Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na

adres mailowy: domowo393@gmail.com 

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.


