
12.04.2021 poniedziałek „Kolorowe tulipany”  

Propozycje działań z dziećmi: 

 

1. „A tulipan śpi” – sluchanie wiersza Doroty Gellner.  

Do wycięcia: dziecko, tulipan, słońce, krole deszczu, dziadek, budzik.  

Rodzic podczas czytania ilustruje treść wiersza sylwetami postaci z utworu (sylwety do 

wycięcia poniżej).

„A tulipan śpi” 

DZIECKO: 

Idą, idą ciepłe dni, a tulipan śpi. 

Słońce siadło na parkanie. 

SŁOŃCE: 

Wstawaj, wstawaj tulipanie! 

Kończ zimowe sny! 

DZIECKO: 

A tulipan śpi. 

Słychać wkoło deszczu granie. 

DESZCZ: 

Wstawaj, wstawaj tulipanie! 

Dam ci krople trzy! 

DZIECKO:  

A tulipan śpi. 

Stanął dziadek na ścieżce. 

DZIADEK: 

Tulipanie śpisz jeszcze? 

Postawię na grządce budzik, 

może wtedy się obudzisz. 

TULIPAN: 

Kto to dzwoni? Kto mnie woła? 

O, jak ciepło dookoła! 

Patrzcie, liście mam zielone! 

DZIECKO: 

I na głowie masz koronę! 



TULIPAN: 

A tak mało brakowało 

żebym przespał wiosnę całą! 

 

Sylwety z wiersza do wycięcia i pokolorowania : 

 

   



  

   



 

Pytania do wiersza: 

 - o jakim kwiatku był wiersz ? 

-  kto odwiedził śpiącego tulipana ? 

- co obudziło tulipana ? 

- jakie liście miał tulipan ? 

- co tulipan miał na głowie ? 

 

 

2. „Zakwitają tulipany” – zabawa naśladowcza.  

Dziecko siedzi skrzyżnie na dywanie, ręce na kolanach, głowa nisko pochylona. Na hasło: 

zakwitają tulipany – dziecko podnosi głowę i wyciąga w górę ręce. Kołysze rękami jak 

płatkami i na hasło: tulipany więdną – wraca do poprzedniej pozycji. Zabawę powtarzamy 

kilka razy.  

 

 

3. „Tulipany” – oglądanie wiosennych kwiatów. 

Rodzic pokazuje obrazki tulipanów. Omawia z dzieckiem wygląd kwiatów: kolory,  

budowa: łodyga, liście, kwiat – płatki. Zwrócenie uwagi na różne kolory tulipanów.  



 



 

 

 



4. „Celuj do koszyka” – zabawa z elementem rzutu.  

Do zadania potrzebne są: kosz, kilka zwiniętych kulek z papieru lub małe piłeczki. Dziecko 

stoi w niewielkiej odległości od kosza, wrzuca do niego kulki, po kilku trafnych rzutach 

rodzic zwiększa odległość kosza od dziecka.  

 

5. Zabawa rytmiczna „Wiosenny wietrzyk”: 

 

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

 

6. Ćwiczenie grafomotoryczne – dokończ rysowanie po śladzie i pokoloruj tulipana. 

Karta pracy znajduje się poniżej. Ćwiczenia grafomotoryczne wykonujemy ołówkiem. 

 

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


 



 

   

 

 


