
Drodzy Rodzice w tym tygodniu przygotowałyśmy dla Was zabawy i zajęcia dotyczące
wiosennych porządków w ogrodzie.  Dzieci utrwalą wiedzę na temat pierwszych  wiosennych
kwiatów  (tulipan, krokus, przebiśnieg, zawilec).  Żeby obserwować wzrost roślin i uczyć się je

pielęgnować, prosimy Was o wspólne założenie hodowli fasolki. Przesyłamy opowiadania i
zabawy, które mamy nadzieje umilą Wam ten trudny dla wszystkich czas. 

Pozdrawiamy Wasze Panie Malwinka i Jowitka:) 

(propozycja opracowana na podstawie scenariusze z: Przewodnik metodyczny, Plac zabaw 4 latek,
WSiP 2018, cz2. wychowanie przedszkolne

1. Posłuchajcie proszę opowiadania o tulipanie,a później odpowiedzcie na pytania. 

„O żółtym tulipanie” wg M.Różyckiej

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!

Pytania do 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?

-jakie znasz inne kwiaty zwiastujące wiosnę ? 

2. Czas rozruszać język „Poszukiwanie wiosny” – gimnastyka narządów mowy

(źródło: Romana Sprawka, Joanna Graban, „Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 
lat”, wyd. HARMONIA,Gdańsk 2012, s. 142)

„Zbliżała się wiosna. Za oknem słychać było śpiew ptaków (dzieci
naśladują głosy ptaków). Języczek wybrał się do lasu na poszukiwanie

oznak wiosny. Jechał na koniu („kląskają”, uderzając
szerokim językiem o podniebienie). Na łące zobaczył bociany

(wymawiają: „kle, kle”). Zatrzymał się na leśnej polanie (dzieci
mówią: „prrrr”). Zsiadł z konia, rozejrzał się wokoło (oblizują

wargi ruchem okrężnym). Świeciło słońce, wiał delikatny wiatr
(wykonują krótki wdech nosem, chwilę zatrzymują powietrze,

wydech ustami). Było ciepło i przyjemnie (uśmiechają się, rozchylając
wargi). Na skraju polany zakwitły wiosenne kwiaty

zawilce i sasanki. Pachniało wiosną (dzieci oddychają głęboko
– wdychając powietrze nosem, a wydychając ustami). Języczek

pochylił się, powąchał kwiaty (wdychanie powietrza nosem)
i kichnął (kichają, wymawiając: „apsik”)”.



3. Zagadki 
Na górskiej polance zakwitam, co roku,
Rosnę też w ogródku,
Nazywam się? (krokus)

Chociaż jestem słabym kwiatkiem,
Tuż przed zimy końcem
Przebijam śniegu czapkę
By zobaczyć słońce. (przebiśnieg) 

Jak ten kwiatek się nazywa,
co słowo „pan” w nazwie ukrywa?
(tulipan) 

Polecanie strony internetowe 

• Układanie puzzli online: 
https://www.jigsawplanet.com/monikakoziel/puzzle-dla-przedszkolakow 

• Filmy typu timelapse: 
Przebudzenie wiosny 
https://www.youtube.com/watch?v=uFNWEKHHBFQ 
https://www.youtube.com/watch?v=qImPJo6Nc9I 
https://www.youtube.com/watch?v=VtyOIHsa0xk 
https://www.youtube.com/watch?v=hWzA02iIYnQ 

• Doglądanie założonej hodowli roślin, oglądanie filmów typu timelapse: 
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI -rozwój fasoli 
https://www.youtube.com/watch?v=DhITXtENPrU – rozwój rzeżuchy 


