
Poniedziałek, 20.04.

Witamy serdecznie,

mamy nadzieję, że wszystkie dzieci mają się dobrze i chętnie zaczną nowy tydzień w domowym 

przedszkolu. W tym tygodniu zawitamy do świata kwiatów. W trakcie spacerów zachęcamy do 

zwracania uwagi właśnie na kwiaty. Można zaplanować taki spacer w poszukiwaniu kwiatów i 

koniecznie jeżeli znajdą Państwo jakiś piękny okaz warto zrobić zdjęcie, aby potem wspólnie z 

dzieckiem oglądać najładniejsze zdjęcia. My też wyruszymy w poszukiwaniu kwiatów, już 

niebawem podzielimy się z Wami  zdjęciami a na razie zdjęcie kwiatków z naszego balkonu.

Tulipan 

Potrzebne rzeczy: komputer  lub tablet z dostępem do Youtube, tulipany( najlepiej w różnym 

kolorze), wazon z wodą, kawałek rafii lub wstążki,  farba w kolorze zielonym, rolka od papieru 

toaletowego, kartki z papieru technicznego w kolorze zielonym i pomarańczowym lub innym 

kolorze pasującym na kielich tulipana, klej, nożyczki.

Dziś zabiorę Cię na spacer do niezwykłego parku, gdzie rosną piękne tulipany i inne kwiatki. 

Wspólnie z dzieckiem oglądamy film z parku - ogrodu Keukenhof w Holandii. W trakcie oglądania 

wspierajmy się symbolami.

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

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


Zobacz co dziś mama przyniosła do domu. To są tulipany. Kładziemy przed dzieckiem tulipany. 

Jeden tulipan dajemy dziecku do ręki by mogło dotknąć. Opisujemy jego wygląd.

Popatrz! Tulipan ma zieloną łodygę i długie liście a na górze piękny kielich w kolorze 

czerwonym (wymieniamy nazwę koloru w jakim mamy tulipana).

Powąchaj jak pachnie. Wspólnie z dzieckiem wąchamy tulipany. 

Policzymy nasze tulipany? Przeliczamy kwiaty układając obok siebie np. 5 tulipanów.

Brawo! Mamy 5 tulipanów, jak pięć palców u naszej ręki. Policzymy teraz nasze paluszki. 

Przeliczamy palce u ręki dziecka.

Brawo! Piątka. Na koniec przybijamy piątkę z dzieckiem. 

Teraz  ułożymy z naszych tulipanów piękny bukiet. Dajemy dziecku do ręki tulipany i układamy 

wspólnie bukiet. Obwiązujemy łodygi rafią.

Żeby nasze tulipany nie zwiędły musimy włożyć je do wazonu z wodą .

Teraz nalejemy wody do wazonu a potem włożymy tulipany.

Brawo zobacz jaki piękny bukiet. Kiedy zaświeci słońce tulipany się rozwiną.



A teraz zrobimy sobie tulipana z papieru. Potrzebujemy do tego farbę, kolorowe kartki i rolkę

z papieru. Szykujemy wszystkie rzeczy pokazując dziecku i nazywając je.

Najpierw pomalujemy rolkę na zielono. To będzie nasza łodyga. 

Dziecko maluje gąbeczką lub pędzlem rolkę od papieru toaletowego na kolor zielony.

A teraz wytniemy listki i kielich naszego tulipana. Rodzic rysuje kształt liści i kielicha tulipana 

,jak na zdjęciu poniżej, następnie wycina  kształty  razem z dzieckiem. Rozcina rolkę po obu 

bokach na głębokość 1 centymetra, tak by można było wsunąć tam wycięty kielich kwiatka.

A teraz przykleimy listki i kielich do naszej łodygi. Po wyschnięciu rolki przyklejamy pozostałe 

elementy tak jak na zdjęciu poniżej.

Brawo!  Nasz tulipan już gotowy. Udekorujemy nim nasz stół. 



Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na

adres mailowy: domowo393@gmail.com 

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.


