
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 3.04.2020 r. 

 

TEMAT TYGODNIA: Wiosna wokół nas 

Temat dnia: Prace w ogrodzie. 

 

1. Zabawa logopedyczna „Rośnie zboże” – rodzic czyta, dziecko wykonuje odpowiednie 

ruchy narządami artykulacyjnymi). 

 

Przyszła wiosna, słońce mocno świeciło, na polu stopniały śniegi ( kreślenie językiem 

kółeczek w prawo i lewo – na zmianę). Wozem zaprzęgniętym w konia na pole 

pojechał rolnik (kląskanie-naśladowanie konika). Zaprzągł konia do pługu i zaczął 

orać ziemię ( naprzemienne wypychanie policzków powietrzem). Potem przypiął 

brony i zabronował wszystkie bruzdy ( wyciąganie języka ułożonego w „rurkę”). Koń 

parskał radośnie przy pracy (parskanie). Kiedy pole było przygotowane, rolnik wziął 

ziarno i zaczął wysiewać zboże (dotykanie językiem raz górnej, raz dolnej wargi). Po 

pracy wrócił do domu (kląskanie). Minęło wiele dni, podczas których na ziarna padał 

deszcz ( wydawanie odgłosów kap, kap) i świeciło słońce (kreślenie językiem 

kółeczek w prawo i lewo). Wysiane nasiona zaczęły powoli kiełkować ku górze 

(dotykanie podniebienia czubkiem języka). Rosły coraz wyższe i wyższe (dotykanie 

językiem górnej wargi). Kiedy rolnik pojawił się po kilku dniach na polu, uśmiechnął 

się radośnie, widząc całe pole porośnięte młodym, zielonym zbożem (uśmiech). 

 

2. Początkowa opowieść to doskonały wstęp do uświadomienia dziecku jak wyglądały 

wcześniej prace na polu, kiedy nie było jeszcze traktorów i innych maszyn rolniczych. 

 



3. Zagadka o ogrodniku:  

 

Spotkasz go w ogrodzie, 

gdzie pracuje co dzień 

dba o krzaki i kwiatki, 

sadzi rośliny z użyciem łopatki. 

Grabie, pieli i podlewa, 

 Potem patrzy, jak dojrzewa. (ogrodnik) 

 

4. Rozmowa o pracy ogrodnika na podstawie ilustracji:  

 

 



- Co robią ludzie w ogródkach? (kopanie ziemi, grabienie liści/wyrównywanie 

grządek, podcinanie gałązek, sianie nasionek, sadzenie drzewek) 

- Co jest im potrzebne do pracy? (łopata, grabie, motyka, taczki, sekator, konewka) 

- Czy praca ogrodnika jest łatwa? ( trzeba być cierpliwym, dokładnym i 

pracowitym) 

- Skąd ogrodnik czerpie wiedze na temat uprawy roślin? ( z czasopism 

ogrodniczych, z książek, z wnikliwej obserwacji przyrody) 

 

5. Nazwij przedstawione na ilustracji narzędzia i przedmioty i opowiedz o tym, w jaki 

sposób używa ich ogrodnik:  

 
 

6. A może i Ty pomożesz dziś mamusi/tatusiowi w pracy w ogródku?  

 

7. Rozwiąż zagadkę:  

 

Zrobię dołek, zrobię rów, 

to usypię kopczyk znów. 

Chwyć mnie mocno, oprzyj nogę, 

cały ogród skopać mogę. ( łopata ) 

 

8. Wprowadzenie literki „ł”, małej i dużej, pisanej i drukowanej. 

- Co słyszysz na początku wyrazu „łopata”?  

- Podziel wyraz łopata na sylaby ( ło- pa-ta) 

- Podziel wyraz łopata na głoski ( ł-o-p-a-t-a), ile to głosek? (6 głosek) 

- Wypowiedz głoskę „ł” głośno i długo, jak myślisz, czy to spółgłoska czy 

samogłoska? (spółgłoska)  

- Wymień 5 wyrazów w których głoska „ł” jest na początku (np.: łopata, łata, ławka, 

Łukasz, ładnie), w środku (bułka, małpa, kiełbasa, kołdra, wałek) i na końcu (stół, 

wół, rosół, dół, kawał) 

- Zaprezentowanie wyglądu literki „ł” małej i wielkiej pisanej. Rodzic prezentuje, 

dziecko powtarza paluszkiem po śladzie. 



- Dziecko zapisuje literkę „ł” duże i małe: paluszkiem na podłodze, paluszkiem w 

powietrzu, paluszkiem na tacce z kaszą, lepi z plasteliny, maluje palcem zamoczonym 

w farbie, układa kształt literki z wybranych przedmiotów. 

 

9. Samodzielne pisanie literki i czytanie tekstu: 

 

 
 

 



 



 

10. Cudownego weekendu! Nie zapomnijcie o spędzaniu czasu na świeżym powietrzu       


