
 Wtorek, 21.04.

Dzień dobry wszystkim,

jesteśmy pod wrażeniem jak pięknie pracujecie. To wspaniałe, że się z nami dzielicie swoimi 

chwilami, dziękujemy Wam. Dziś zapraszamy Was do zrobienia kolejnej książeczki do wspólnego 

czytania. Opowiadać będzie o śpiochu tulipanie. Następnie zrobiły łąkę pełną żonkili.  Zapraszamy!

Wiosenne kwiaty: tulipan i żonkil.

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do Youtube, nożyczki, klej wikol, kartka 

techniczna w kolorze żółtym, kartka zielona A3 ( może być biała), kartki A4 techniczne, nakrętki po

napojach w kolorze białym i żółtym, komunikator  lub jeszcze jedna kartka z bloku technicznego w 

kolorze żółtym.

Zapraszam Cię do obejrzenia i wysłuchania piosenki. Wspólnie z dzieckiem słuchamy piosenki.

Możemy zaprosić dziecko do wiosennych pląsów wspólnie z domownikami.

    https://www.youtube.com/watch?v=XiCKI15os1Y   Pachnąca wiosna

Dziś przeczytamy razem książkę. Co Ty na to? Proponujemy zrobić z wierszyka kolejną 

książeczkę do wspólnego czytania i zabawy.

https://www.youtube.com/watch?v=XiCKI15os1Y


Drukujemy tekst na kartkach A4  najlepiej w pozycji poziomej (można też napisać sobie ręcznie 

zwrotki wiersza). Przekładając strony książeczki  pokazujemy dziecku odpowiedni symbol, dziecko

może samo wskazać symbol pasujący do czytanego tekstu i przyczepić go w książeczce-  A może 

rodzeństwo urozmaici książeczkę swoimi obrazkami? Wiersz ma swój refren „A tulipan śpi!”, 

warto ten refren nagrać na komunikator aby dziecko mogło za każdym razem powiedzieć go samo. 

Jeżeli nie mają Państwo komunikatora wystarczy zrobić wyróżniającą się kartkę w książce, która 

będzie się powtarzać (np. kartka w innym kolorze z symbolem „tulipan” i „śpi”).

Proszę posłuchaj opowieści o tulipanie, który prawie przespał wiosnę.

IDĄ , IDĄ CIEPŁE DNI

A TULIPAN ŚPI!   (symbole: ciepłe dni, tulipan, śpi)

SŁOŃCE SIADŁO NA PARKANIE

– WSTAWAJ, WSTAWAJ TULIPANIE,

KOŃCZ ZIMOWE SNY!

A TULIPAN ŚPI!    (słońce, płot)

SŁYCHAĆ WKOŁO DESZCZU GRANIE

– WSTAWAJ, WSTAWAJ TULIPANIE,

DAM CI KROPLE TRZY!

A TULIPAN ŚPI!   (deszcz, 3)

STANĄŁ DZIADEK NA ŚCIEŻCE

– TULIPANIE ŚPISZ JESZCZE?

A TULIPAN ŚPI!   (dziadek, ścieżka)

POSTAWIĘ NA GRZĄDCE BUDZIK,

MOŻE WTEDY SIĘ OBUDZISZ! (grządki kwatów, budzik)

– KTO TO DZWONI! KTO MNIE WOŁA?

O, JAK CIEPŁO DOOKOŁA! PATRZCIE LIŚCIE MAM ZIELONE!

– I NA GŁOWIE MAM KORONĘ! (liście, korona, ciepłe dni)

A TAK MAŁO BRAKOWAŁO, ŻEBYM PRZESPAŁ WIOSNĘ CAŁĄ! (spać, wiosna)



Zapraszam Cię do zrobienia pracy plastycznej . Szykujemy wszystkie rzeczy i układamy przed 

dzieckiem.

Zobacz jaki piękny kwiat. To żonkil. Jest żółty jak słonko. Pokazujemy dziecku jak wygląda 

żonkil na obrazku, może mają Państwo akurat w wazonie żonkile. Jeśli nie, pokażmy symbol.

Dziś zrobimy łąkę pełną żonkili. Bierzemy kartkę w kolorze zielonym ( dla chętnych białą kartkę 

malujemy paluszkami na zielono). Rodzic wycina żółte kwiatki jak na zdjęciu poniżej i wspólnie z 

dzieckiem przyklejamy na zieloną łąkę. W środek kwiatków przyklejamy na klej wikol żółte 

nakrętki.

Jaki piękny trójwymiarowy obraz. Brawo! Może jutro na tej łące wyrosną jeszcze inne 

kwiaty. Zobaczymy. Do jutra!



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.


