
WIOSNA NA DZIAŁKACH I W OGRÓDKACH 
Czy wiecie, że teraz jest pora na sianie warzyw, a więc zakładanie ogrodów. W tą ciekawą przyrodniczą 
podróż zabierze Was Skrzat Borówka i odkryje tajemnice ogrodu. 
Życzę udanej podróży.  
1. Zapraszam na film: Wędrówki Skrzata Borowki. Ogród. 
Wejdź na stronę: https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo 
 
2. Praca plastyczna: wykonaj pracę według instrukcji. 
•   Wiosenne żonkile 
 

 
 
Żonkile to piękne kwiaty, które wprowadzają radosny nastrój, ożywiają pomieszczenia i podkreślają, że jest 
wiosna. W wolnym czasie proponuję wykonanie papierowego żonkila. Sposób wykonania znajdziecie w 
poniższym linku. Miłej zabawy!  
https://www.youtube.com/watch?v=H_Oan-z8rsU 
 
• Papierowy model samochodu do sklejenia: 

https://drive.google.com/file/d/1vjfbQR493PLdEEAM3ypyXTSzMwNcxpsM/view 
 

 
 
3. Gry i zabawy ruchowe w domu  
 
• Zabawy tropiące 
 
Zabawy tropiące, inaczej poszukiwawcze. Jedną z nich jest znana powszechnie zabawa w "ciepło-zimno". 
Rodzic lub brat chowa konkretny przedmiot, dziecko musi go znaleźć wyłącznie dzięki wskazówkom: 
ciepło, zimno. 
 
Drugą zabawą, bardziej skomplikowaną są domowe podchody. Rodzic chowa w domu koperty z zadaniami. 
Dziecko znajduje je i wykonuje poszczególne polecenia np. zrób 10 przysiadów. 
 



•  Zabawy ze sznurkiem 
 
Potrzebny będzie sznurek długości minimum 1,5 m. Możecie sobie wyobrazić, że jest to most, wąż lub 
cyrkowa lina. Sznurek leży na podłodze, tworzycie z niego dowolny kształt. Zadań może być wiele: 
 
- spacer po sznurku uważając by z niego nie "spaść" 
 
- przeskakiwanie przez sznurek raz na jedną, raz na drugą stronę 
 
- przejście po sznurku "stópkami", tyłem, bokiem, przodem. 
 
• Przeprawa przez rzekę 
 
Na podłodze-rzece ustawiamy "kamienie": poduszki, kartki papieru, duże, drewniane klocki itp. Zadaniem 
jest przeprawa przez rzekę bez dotknięcia stopą "wody". 

 
 4. Taniec to też zabawa 

Włącz swoją ulubioną muzykę i zaproś rodziców lub rodzeństwo do wspólnej zabawy :) 
A może macie ochotę nauczyć się razem z nami tańca GUMI MIŚ  :) 
No to zaczynamy !!! 

•  https://youtu.be/oGJg1RSOof4 

•  Układ taneczny do piosenki Kokosanki Natalii Nykiel | Czas na taniec 

https://youtu.be/Pr7fvAQhkpY 

5.  Gra dla 2 lub więcej osób. 

 

 

 

 



 
Wykonaj wybraną pracę. Zrób zdjęcie i wyślij na emaila: 
 

 

. Zrób zdjęcie i wyślij na emaila: tejs.bozena@gmail.com  

 

Pozdrawiam 
Bożena Tejs 


