
Propozycja zajęć na środę 14.04.2021r 

Temat tygodnia: Wiosna w ogrodzie 

Temat dnia: W naszym ogródeczku 

 Aktywność:  muzyczna 

 

Cele: - umuzykalnianie dzieci 
- wzbogacanie wiadomości dotyczących sposobów 
hodowania fasoli 
- wdrażanie do aktywnego słuchania i rozumienia instrukcji 
 

 

Dzień dobry Krasnoludki! 

1. Na początek nauczymy się krótkiej piosenki pt: „W naszym ogródeczku” 

„W naszym ogródeczku”  
 

 
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. 
 
 
 
 

 
2.  Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku” 

          https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac  
 
 
W naszym ogródeczku                  dz. rysują rękoma koła przed sobą 
zrobimy porządki                         dz. „grożą” palcem wskazującym, na zmianę jedną i drugą ręką 
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 
 

3. Rodzic recytuje wiersz S. Jachowicza „Ziarenko”: prezentując sposób sadzenia nasiona.  
 

„Ziarnko” 
Patrzaj, patrzaj kochaneczku  

Co tu sztuki w tym ziarneczku, 
Niby martwe, jednak żyje; 

A gdy je ziemia okryje, 
Spocznie jakby pod pierzynką 

I przebudzi się roślinką. 

 

4. Rozmowa kierowana na podstawie ilustracji. Rodzic nazywa akcesoria do sadzenia , tj. ziemia, 
doniczki, łopatka, nasiona (fasolka). Na zakończenie rodzic pyta, w jaki sposób trzeba 
pielęgnować posadzone rośliny.  

 
 
 

5. Sadzenie fasoli. Rodzic dokładnie pokazuje, jak należy zasadzić roślinkę - fasolę (zrobienie 
dołka, włożenie fasolki, przysypanie ziemią, uklepanie ziemi). Omówienie co się stanie z fasolą po 
kilku dniach. Wspólne sprzątanie po zakończonej pracy. 



 

 

6. Sadzimy fasolę – zabawa ruchowa przy muzyce – utrwalenie czynności sadzenia fasoli. 
             https://www.youtube.com/watch?v=w4Q0b0Muv-M 
 

To wszystko na dzisiaj, do zobaczenia jutro! 
Karolina D. 


