
Środa 01.04.2020 

1. Rozwiązywanie zagadek na temat „ Narzędzia ogrodnicze”. 

W miarę możliwości zagadki wydrukować, pociąć, zwinąć i włożyć np. do ozdobnej torby lub pudełka. 

Dziecko losuje zagadkę, rodzic odczytuje treść, a dziecko podaje rozwiązanie.  

 

W domu czasem jest potrzebna- 

metalowa albo z drewna. 

Po niej strażak też się wspina, 

a odpowiedź to… 

( drabina) 

 

W ogrodzie są używane- 

metalowe albo drewniane. 

Szybko sprzątniesz nimi liście. 

Pewnie szybko odgadliście. 

(grabie) 

 

Ma to narzędzie dość długi trzonek, 

by móc wygodnie kopać zagonek, 

blachę stalową płaską i gładką, 

żeby je wbijać w piach było łatwo. 

( łopata/ szpadel) 

 

 

Co to za wad tak się wije? 

A jak się wody napije 

i stanie się pękaty 

podlewa drzewa i kwiaty? 

( wąż ogrodowy) 

 

 

 



 

 

Nie ma kół czterech ani nawet dwóch. 

Ma tylko jedno na przodzie. 

Lecz gdy za rączki mocno trzymasz, 

nawet z ciężarem pojedzie. 

( taczka)  

 

 

Na patyku zębów rządek, 

znają je na pewno dzieci. 

Służą do równania grządek 

i do wysprzątanie śmieci. 

( grabie) 

 

Gdy żywopłot przystrzyc trzeba, 

suchą gałąź wyciąć z drzewa, 

wtedy nam potrzebne będzie 

nożycowe to narzędzie. 

(sekator)  

 

Leci z niej woda, 

przez to sito blaszane. 

Jaka to wygoda, 

już kwiatki podlane. 

( konewka)1 

 

Karty pracy do uzupełnienia – karta numer 24 (obie strony). 
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2. Osłuchanie z piosenką „ Wiosna, wiosenka”. 

Odtwórzcie piosenkę dostępną poniżej i posłuchajcie całej bez przerywania.  

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

Porozmawiajcie na jej temat: 

 czy jest to piosenka wokalna czy instrumentalna?  

 kto ją śpiewa? (mężczyzna/kobieta/dzieci)  

 o czym jest? 

Ponowne odtwórzcie piosenkę i zadaj dziecku pytanie: 

 - jakie jest tempo piosenki (wolne, szybkie)?. 

 

„ Wiosna, wiosenka” 

(sł. i muz. Piotr Belak , wokal  Ola Kopacz) 

 

Wiosna, wiosenka 

w mym sercu piosenka. 

Przychodzi po zimie 

ożywia świat. 

Świeżym powiewem 

słońca iskrzeniem. 

Obudź się ziemio - pora już wstać. 

 

Ref. x 2 

Wiosna, wiosna tak piękna, radosna 

słoneczna, pachnąca 

przyrodą kwitnąca. 

Wiosna, wiosna tak piękna radosna. 

To takie proste, 

śpiewaj i tańcz 

 

Gdy deszczyk zaskoczy, 

otwórz swe oczy, 

tęczą na niebie 

namaluj szlak. 

Ptaki wracają, głośno śpiewają. 

Obudź się ziemio - pora już wstać. 

 

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


 

 

Ref. x2 

 

Raz, dwa, trzy 

zielono mi. 

Cztery, pięć, sześć 

tak pięknie tu jest 

siedem i osiem 

raduj się widokiem. 

Wiosna wreszcie zagościła, 

to radosna dla nas chwila. 

 

Wiosna, wiosna tak piękna radosna 

Słoneczna, pachnąca 

Przyrodą kwitnąca. 

Wiosna, wiosna tak piękna radosna. 

To takie proste, 

śpiewaj i tańcz 

Mamy już wiosną. 

 


