
Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej dla grupy Biedronek
w dniach 14-17.04.2020 r

Temat tygodnia: Wiosna w ogrodzie

Cele ogólne:
• poszerzenie wiadomości na temat prac ogrodowych,narzędzi 

wykorzystywanych w pracach ogrodowych, pielęgnacji roślin
• poszerzanie doświadczeń plastycznych
• wyrabianie postawy opiekuńczej wobec kwiatów
• zapoznanie z budową i warunkami rozwoju tulipana, zachęcanie do hodowli 

kwiatów, obserwowanie rozwoju rośliny
• rozwijanie sprawności manualnych
• rozwijanie zainteresowań muzyką poważną
• uświadomienie sobie potrzebę jedzenia świeżych warzyw, mycia rąk oraz 

owoców i warzyw
• rozwijanie percepcji wzrokowej i utrwalanie nazw warzyw

Działania dzieci:
1. „Wiosenne porządki w ogródku” - zapoznanie z pracami w ogrodzie tj: 

przekopywanie ziemi, grabienie ziemi, przygotowywanie grządek, wysiewanie 
nasion, podlewanie. Nazywanie narzędzi potrzebnych do ich wykonania: 
łopata, motyka, grabie, konewka.

https://www.youtube.com/watch?v=fdhmWn8bi7o

2. „List od Pani Wiosny” 
Kochane dzieci!
Kiedy przychodzę wszystko zaczyna się zielenić, rozwijają się pączki  na 
drzewach, zaczynają kwitnąć kwiaty, ludzie zaczynają robić porządki w 
ogródkach, ptaki śpiewają.
Mam do Was kilka pytań, ciekawa jestem czy będziecie umieli na nie 
odpowiedzieć.
* Jakie znacie kwiaty wiosenne i jak się nazywają?
* Jakie mają kolory?
* Dlaczego kwiaty muszą stać na słońcu?
* Co jest potrzebne kwiatom do prawidłowego rozwoju?

3. „Wiosenny kwiatek” - wsadzenie do doniczki wiosennego kwiatka, 
podlewanie, pielęgnowanie i obserwacja kwiatka.

4. „Kolorowe kwiatki” - praca plastyczna. Malowanie farbami za pomocą gąbki 
do mycia naczyń.

https://www.youtube.com/watch?v=fdhmWn8bi7o


5. „Słuchanie opowiadania o żółtym tulipanie M. Różyckiej”
W ciemnym domku pod ziemią mieszkał mały Tulipanek. Maleńki Tulipan, jak
wszystkie małe dzieci, spał całymi dniami. Wokoło było bowiem bardzo cicho 
i ciemno. Pewnego dnia obudziło go lekkie pukanie do drzwi. 
-Kto tam? - zapytał obudzony ze snu Tulipanek.
-To ja. Deszczyk. Chcę wejść do Ciebie. Nie bój się maleńki. Otwórz 
-Nie, nie chcę. Nie otworzę – powiedział Tulipanek i odwróciwszy się na drugą
stronę, znów smacznie zasnął. Po chwili mały Tulipanek znów usłyszał 
pukanie.
-Puk! Puk! Puk!
-Kto tam?
-To ja. Deszcz. Pozwól mi wejść do swego domku.
-Nie, nie chcę żebyś mnie zamoczył. Pozwól mi spać spokojnie.
Po pewnym czasie Tulipanek usłyszał znów pukanie i cieniutki, miły głosik 
wyszeptał:
-Tulipanku, wpuść mnie!
-Ktoś ty?
-Promyk słoneczny – odpowiedział cieniutki głosik.
-O, nie potrzebuję cię. Idź sobie.
Ale promyk słoneczny nie chciał odejść. Po chwili zajrzał do domu 
tulipanowego przez dziurkę od klucza i zapukał. 
-Kto tam puka? - zapytał zżółkły Tulipanek.
-To my Deszcz i Słońce. My chcemy wejść do Ciebie!
Wtedy Tulipanek pomyślał:
„Ha, muszę jednak otworzyć, bo dwojgu nie dam rady” i otworzył. Wtedy 
Deszcz i Promyk wpadli do domu tulipanowego. Deszcz chwycił 
przestraszonego Tulipanka za jedną rękę, Promyk słońca za drugą i unieśli go 
wysoko, aż pod sam sufit. Mały żółty Tulipanek uderzył główką o sufit swego 
domku i przebił go... i o dziwo znalazł się wśród pięknego ogrodu, na zielonej 
trawce. Była wczesna wiosna. Promyki słońca padały na główkę Tulipanka, a 
rano przyszły dzieci i zawołały.
-Patrzcie! Pierwszy żółty tulipan zakwitł dzisiaj z rana!

Rozmowa na temat opowiadania:
– Gdzie mieszkał Tulipanek?
– Kto odwiedził najpierw Tulipanka?
– Czy Tulipanek wpuścił do swego domku Deszczyk?
– Dlaczego nie?
– Kto przyszedł potem do Tulipanka?
– Czy Tulipan otworzył drzwi Promykowi Słońca?
– Kto zobaczył tulipana?
– Co powiedziały dzieci?



Prezentacja sylwety Tulipana

 

6. Słuchanie muzyki A. Vivaldiego „Cztery pory roku – wiosna”- malowanie 
do muzyki pejzażu wiosennego przy użyciu farb.

7. „Jesteśmy ogrodnikami” - zabawa naśladowcza. Dzieci naśladują ruchem 
czynności wykonane przez ogrodnika ( kopią ziemię, grabią, sieją nasiona, 
podlewają).

8. „Kompozycja kwiatowa” - ułożenie kwiatów z wyciętych figur 
geometrycznych.



9. „Zagadki o warzywach”
Jest podobny do banana, tylko kolor ma zielony.
Na kanapkę i surówkę będzie bardzo zdrowy. (ogórek)

          Rośnie w ziemi, jest różowa,
          trochę szczypie lecz jest zdrowa. (rzodkiewka)

          Czerwone, pyzate, smakowite latem, 
          a na długą zimę będą koncentratem. (pomidor)

          Soczystych, zielonych tuzin ma spódniczek,
          chętnie ją chrupiemy, ja i mój króliczek. (sałata)

Dzieci z zawiązanymi oczami próbują po dotyku, zapachu i smaku ;) odgadnąć jakie 
to warzywo. Pytamy się dziecka czy warzywo było miękkie czy twarde oraz jaki ma 
kształt.
Przypominamy o konieczności myciu warzyw i owoców przed jedzeniem oraz o 
systematycznym myciu rąk. 

10.„Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” - zabawa ruchowa do 
piosenki.

          https://www.youtube.com/watch?v=nYg5TJhjOEs

https://www.youtube.com/watch?v=nYg5TJhjOEs

