
Temat tygodnia: Wiosna tuż tuż. 

Temat dnia: Wiosenne kwiaty 

 

Cele operacyjne :  

Dziecko:  

- nazywa i rozpoznaje pierwsze wiosenne kwiaty, 

- rozwiązuje zagadki słowne, 

- rozpoznaje kolory, 

- koloruje gotowy rysunek według wzoru. 

 

Metody:  

- czynna,  

- słowna,  

- oglądowa. 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

  

1. Powitanie piosenką (do znalezienia w Internecie) 

 

Słoneczko późno dzisiaj wstało 

I w takim bardzo złym humorze, 

I świecić też mu się nie chciało, 

Bo mówi, że zimno na dworze. 

 

Lecz gdy piosenkę usłyszało, 

To się tak bardzo ucieszyło, 

Zza wielkiej chmury zaraz wyszło 

I nam radośnie zaświeciło. 

 

Słoneczko nasze, rozchmurz buzie, 

Bo nie do twarzy ci w tej chmurze, 

Słoneczko nasze, rozchmurz się, 

Maszerować z tobą będzie lżej! 

 

Słoneczko nasze rozchmurz pyska, 

Bo nie do twarzy ci w chmurzyskach, 

Słoneczko nasze, rozchmurz się, 

Maszerować z tobą będzie lżej! 

 

 

2. Wysłuchanie opowiadania M. Różyckiej „O żółtym tulipanie” przeczytanego przez rodzica, 

bądź wysłuchanego w nagraniu (załącznik 1-2). 

 

W ciemnym domku pod ziemią mieszkał mały Tulipanek. Maleńki Tulipan, jak wszystkie 

małe dzieci, spał całymi dniami. 

Wokoło było bowiem bardzo cicho i ciemno. Pewnego dnia obudziło go lekkie pukanie do 

drzwi. 

- Kto tam? –zapytał obudzony ze snu Tulipanek. 

- To ja. Deszczyk. Chcę wejść do ciebie. Nie bój się maleńki. Otwórz. 

- Nie, nie chcę. Nie otworzę. –powiedział Tulipanek i odwróciwszy się na drugą stronę, 

znów smacznie zasnął. 

- Po chwili mały Tulipanek znów usłyszał pukanie. 



- Puk! Puk! Puk! 

- Kto tam? 

- To ja. Deszcz. Pozwól mi wejść do swego domku. 

- Nie, nie chcę, abyś mnie zamoczył. Pozwól mi spać spokojnie. 

Po pewnym czasie Tulipanek usłyszał znów pukanie i cieniutki, miły głosik wyszeptał:  

- Tulipanku, puść mnie! 

- Ktoś ty? 

- Promyk słoneczny –odpowiedział cieniutki głosik. 

- O, nie potrzebuję cię. Idź sobie. 

Ale promyk słoneczny nie chciał odejść. Po chwili zajrzał do domu tulipanowego przez 

dziurkę od klucza i zapukał. 

- Kto tam puka? –zapytał zżółkły ze złości Tulipanek. 

- To my Deszcz i Słońce. My chcemy wejść do ciebie! 

Wtedy Tulipanek pomyślał: 

„Ha, muszę jednak otworzyć, bo dwojgu nie dam rady”. I otworzył.  

Wtedy Deszcz i Promyk wpadli do domu tulipanowego. Deszcz chwycił przestraszonego 

Tulipanka za jedną rękę, 

Promyk słońca za drugą i unieśli go wysoko, aż pod sam sufit. 

Mały żółty Tulipanek uderzył główką o sufit swego domku i przebił go ...  

I, o dziwo znalazł się w śród pięknego ogrodu, na zielonej trawce. Była wczesna wiosna.  

Promyki Słońca padały na żółtą główkę Tulipanka. 

A rano przyszły dzieci i zawołały: 

- Patrzcie! Pierwszy żółty tulipan zakwitł dzisiaj z rana! 

 

 

3. Rozmowa na temat opowiadania:  

 

- gdzie mieszkał tulipanek 

- kto odwiedził najpierw tulipana? 

- czy tulipanek wpuścił do swojego mieszkania deszczyk ? Dlaczego nie ?  

- kto przyszedł potem do tulipana 

- czy tulipan otworzył drzwi deszczykowi? 

- kto zobaczył tulipana? 

- co powiedziały dzieci? 

 

 

4. Słuchanie i rozwiązywanie zagadek o kwiatach zwiastujących wiosnę ( załącznik 3-4): 
 
 
Jaki to kwiatek?                                                     Co to za kwiaty? 

Przez śnieg się ostrożnie przebija,                  Żółte, białe, fioletowe, 

Ma liście zielone,                                                   wychodzą spod śniegu 

A dzwonki białe jak zima.                                   Te kwiaty marcowe. 

      (przebiśnieg)                                                                 (krokusy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. A jakie to kwiaty? Wspólne oglądanie zdjęć, obrazków z wiosennymi kwiatami.  

 

 

 
 

6. Kolorowanie gotowego rysunku według przykładów powyżej , zwracanie uwagi na postawę 

dziecka oraz sposób trzymania kredki (załącznik 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


