
Wtorek: Wiosenne kwiaty 

1. „Narzędzia ogrodnicze” – rozwiązywanie zagadek dotyczących narzędzi 

ogrodniczych, dopasowywanie nazw narzędzi z zagadek do obrazków rozsypanych 

przed dziećmi, dopasowanie wyrazów do czytania globalnego. (w załączniku) – jeżeli 

nie masz możliwości wydrukowania tej karty pracy, zrób to z na ekranie komputera). 

Przykładowe zagadki: 

 

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 wszyscy odgadliście. (grabie) 

 

Ma ostrze i trzonek, 

Skopiesz nim zagonek. (łopata/szpadel) 

 

Co to za gad 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 przedzie. 

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 wysprzątania śmieci. (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) 

 

Gdy żywopłot przystrzyc trzeba, 

suchą gałąź wyciąć z drzewa, 

wtedy nam potrzebne będzie 

nożycowe to narzędzie. (sekator) 

 

Leci z niej woda 

przez sito blaszane. 

Jaka to wygoda 



już kwiatki podlane! (konewka) 

 

2. Kalambury ogrodnicze – rodzice pokazują czynności wykonywane w ogrodzie na 

wiosnę. Dzieci odgadują, jaka czynność jest wykonywana i jakie narzędzie ogrodnicze 

może być przy niej wykorzystane. (później zmiana) 

 

3. Praca z wierszem 

Świt w ogrodzie 

Małgorzata Nawrocka 

Pospałyby grządki pod kołdrą wilgoci… 

Nic z tego! Już wietrzyk swawolny im psoci: 

Rozbujał trawniki, siadł na tulipanie, 

Zadzwonił konwalią na wczesne śniadanie… 

Wietrzyku urwisie! Daj pospać! 

A nie dam… Słoneczne całusy każdemu dziś sprzedam! 

Prostujcie kołnierze, wygładźcie sukienki, 

Panowie – krokusy, sasanki – panienki! 

Szafirku, zmruż oczy, bo słońce w nie świeci! 

Pierwiosnku, pod listkiem nie chowaj swych dzieci. 

Już wiosna! Już wiosna, obudźcie się, kwiaty! 

Niech tęczą rozbłysną uśpione rabaty! 

Rodzic zadaje dzieciom pytania: Kto wystąpił w utworze? Co robił wiatr? Dlaczego wiatr 

budził roślinki do życia? Co oprócz narzędzi ogrodniczych jest potrzebne, by wyhodować 

(zbudzić) roślinkę? Jak przydaje się wiatr w rozwoju roślin? Jakie kwiatki zbudził wiatr?   

 

4. „Wiosenne kwiaty” – przyporządkowanie zdjęć wiosennych kwiatów ich nazwom, 

przypomnienie nazw i wyglądu wiosennych kwiatów (załącznik Połącz zdjęcia 

kwiatów z ich nazwami). Rodzic ponownie czyta wiersz i prosi dzieci, by klasnęły, 

gdy usłyszą każdą nową nazwę kwiatu pojawiającą się w wierszu. Na koniec pyta 

dzieci o inne kwiaty kojarzące im się z wiosną. 

 

5. Gra memory „Wiosenne kwiaty” (w załączniku) – jeżeli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty  pracy spróbuj spojrzeć na obrazki i przypomnieć sobie co to 

za kwiaty, lub przeczytać ich nazwę) 

 

6. Czas na trochę matematyki (załącznik policz elementy i zakreśl odpowiednią liczbę) 

 

7. Praca plastyczna (załącznik wycinanki biedronka na liściu) – jeżeli nie masz 

możliwości wydrukowania tej karty pracy spróbuj samodzielnie narysować biedronkę. 

Kropki możesz zrobić z plasteliny, farby lub flamastrem) 

 

8. Wytnij po śladzie (załącznik) – jeżeli nie masz możliwości wydrukowania tej karty 

pracy, poproś rodzica aby narysował Ci podobne linie i spróbuj wyciąć po tych 

śladach) 
 


