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KOCHANE MISIE I SZANOWNI RODZICE! 

Witamy Was w kolejnym tygodniu naszych e-zajęć. Poznacie      

w nim różne zawody, a dzisiaj skupimy się na pracy ogrodnika. 

Mamy nadzieję, że jesteście gotowi, więc zaczynamy!!! 

 

 

Temat dnia: Co robi ogrodnik? 

 

 

 

 

 



ZADANIE 1 

Poznajemy ogród i pracę ogrodnika 

Obejrzyjcie uważnie film. Poznacie skrzata Borówkę, który pokaże Wam 

ogród i kogoś, kto w nim pracuje czyli ogrodnika.  

 

Film „Wędrówki Skrzata Borówki” - odc.1. Ogród (link do pobrania poniżej). 

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

 

Dla chętnych 

Jeżeli ktoś z Was będzie chciał, może zrobić (z pomocą rodzica) budkę dla szpaka  

wg instrukcji pokazanej przez dzieci w filmie. 

  

 

ZADANIE 2 

Zabawa ruchowo-naśladowcza „Jesteśmy ogrodnikami”.  

Dziecko (za rodzicem) naśladuje czynności, jakie wykonuje ogrodnik, 

słuchając ich opisu. Daną czynność powtarzamy kilkakrotnie, np. 

 

Wkładamy łopatę do ziemi, naciskamy nogą,  

podnosimy łopatą kawałek ziemi i odwracamy.  

Bierzemy grabie i wyrównujemy ziemię. 

Robimy grządki i siejemy nasionka itd. 

 

 

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


ZADANIE 3 

Słuchamy wiersza Doroty Gellner „Ogrodnik”  

Posłuchajcie uważnie: 

Ogrodnik: Chodzę tu i tam z konewką... 

  Rośnij... Rośnij, moje drzewko!  

  A krzak róży? Gdzie krzak róży?  

   Na wycieczce? Czy w podróży?  

 

Krzak Róży: Jestem. Jestem tu, przy ścieżce!  

   Tylko rosnąć mi się nie chce! 

 

Ogrodnik: Co ty gadasz? Co ty pleciesz?  

  Wiosną wszystko rośnie przecież!  

  Teraz sprawdzę moje grządki.  

  Co to znów za nieporządki?  

  Co? Fasolka taka mała?  

 

Krzak Róży: No, bo czegoś nie dostała!  

 

Ogrodnik: Patrz! Rozciągam długie sznury!  

  Prędko! Wspinaj się do góry!  

 

Ogrodnik: Raz jest deszczyk, raz słoneczko.  

  Rośnij, rośnij, marcheweczko.  

 

Ogrodnik: Ty, pietruszko, rośnij też!  

  Z marcheweczki przykład bierz!  

 

Drzewko: Chodzi, chodzi po ogrodzie  

  pan ogrodnik – jak czarodziej.  

 

Marchewka: Spojrzy w prawo, spojrzy w lewo...  



 

Pietruszka: Zaczaruje krzak i drzewo!  

 

Krzak róży: Już w słońcu i już w cieniu  

  rośnie każdy.  

  Nawet leniuch!!!  

 

ZADANIE 4 

Rozmawiamy na temat pracy ogrodnika na podstawie filmu i wiersza 

- Gdzie pracuje ogrodnik?  

- Jakie wykonuje prace?  

- Jakich narzędzi potrzebuje do swojej pracy? 

- Czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć? 

 

ZADANIE 5 

Kolorujemy wybrany rysunek ogrodnika lub ogrodniczki 

Możecie wybrać obrazek, który pokolorujecie. Chętni mogą pokolorować dwa 

obrazki: (załącznik 1 – ogrodnik)  

               (załącznik 2 - ogrodniczka) 

 

                                                                                                     Miłej zabawy! 

 


