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Temat: Kwiaty dla mamy i taty 

 

1. Zabawa dydaktyczna.  

Proszę przeczytać opowiadanie M. Różyckiej „ O żółtym tulipanie” i odpowiedzieć na zadane 

pytania. Obrazek poniżej przedstawia etapy wzrostu tulipana.  

Opowiem wam historię o cebulce … 

Była sobie cebulka, całkiem podobna do tych, które się je, ale mniejsza. Jesienią, kiedy liście na 

drzewach zaczęły żółknąć cebulka została zakopana w ziemi – tak jak skarb. Cebulka wcale się nie 

martwiła. Jadła, piła (bo cebulki potrafią jeść i pić pod ziemią), a nawet troszkę urosła: wypuściła od 

dołu korzonki, a od góry mały rożek, to znaczy kiełek. Potem zrobiło się zimno, na ziemię spadły liście, 

a jeszcze później śnieg. Cebulka wcale się nie martwiła, tylko zasnęła pod swoją żółto - brązowo- białą 

kołderką. Spała długo, długo. Pewnego razu coś ją obudziło śnieg stopniał, robiło się coraz cieplej. 

Świeciło słonko a później spadł deszcz, twarda ziemia stawała się coraz bardziej miękka i wilgotna. 

Znowu można było jeść i pić, a w dodatku coś strasznie ciągnęło cebulkę do góry. Nie mogła od razu 

cała wyjść spod ziemi, ale wysunęła swój rożek. Rożek wydłużał się jak antena, aż ujrzał świat, zielenił 

się i wypuścił liście … A na końcu miał pączek. Oczywiście nie taki do jedzenia, tylko mniejszy i 

zielony. Któregoś dnia, gdy słońce przygrzało naprawdę mocno, pączek zaczerwienił się i rozchylił. I 

okazało się, że na świecie pojawił się piękny żółty tulipan! Nastała naprawdę wiosna.  

 

 

O jakiej cebulce jest mowa w tym opowiadaniu? (o tulipanie) 

Kto potrafi wskazać tę cebulkę? 

Gdzie mieszkała ta cebulka? (w ziemi) 

Kiedy została wsadzona do ziemi? (jesienią) 

Co zrobiła ta cebulka, kiedy przyszła zima? (zasnęła) 

Jak długo spała? (do wiosny) 

Kto go obudził? (słońce i deszcz) 

Co się wydarzyło potem? (cebulka zaczęła kiełkować, pojawił się pączek a później kwiat) 

Co należy do części podziemnej, a co nadziemnej? Określanie części rośliny.  

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Zabawa ruchowa 

Zatańcz najpiękniej jak potrafisz do piosenki: Fasolki” Wiosna w ogródku”  

https://www.youtube.com/watch?v=gpZElYqu1Ag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gpZElYqu1Ag


 

 

3. Praca plastyczna „ Kolorowy bez” 

 

Wykonaj pracę plastyczną według wzoru. Potrzebne będą: biała kartka z bloku technicznego, 

popcorn, farby.  

Wykonanie: namaluj gałązki bzu oraz liście. Przyklej klejem (najlepiej Magic) popcorn. Po 

wyschnięciu pomaluj farbami wybrane części bzu.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



4. Zadanie dla chętnych.  

Wykonaj kwiaty według instrukcji. 

 

Powodzenia!!! 

 

 

 


