
Piątek, 24.04.

Dziś już mamy piątek, kończy się  kolejny tydzień. Czas mija szybko a wiosna nie czeka tylko 

rozkwita. Zaczęliśmy wychodzić na spacery i to właśnie stamtąd przynosimy Wam piękne kwiaty. 

Nie mogliśmy się oprzeć ich urokowi i chcemy się z Wami podzielić tym, co fotografowaliśmy  na 

spacerze. Dlatego dziś, na zakończenie tygodnia kwiatowego mamy dla Was sporą galerię zdjęć 

właśnie z kwiatami,  które spotkaliśmy na naszych spacerach.

Hiacynt i inne kwiatki- w poszukiwaniu kwiatów.

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do youtube, symbole z załącznika, kartka A4, 

kolorowy papier lub bibuła, farba zielona i  fioletowa lub różowa, pędzelek lub nasz zmywak w 

kształcie kwiatka, popcorn. 

Dziś pobawimy się w poszukiwanie kwiatów na łące. Wcześniej przed zabawą zapraszamy do 

wykonania wspólnie kwiatków (mogą być wykonane z bibuły, wycięte z kolorowego papieru). 

Kwiaty nie mogą być za małe. Ważne by dziecko dostrzegło je, położone pośród innych rzeczy w 

pokoju.  Rozkładamy je w różnych miejscach , może być na dywanie a może między rzeczami na 

półkach w zasięgu oczu dziecka.

Nasz pokój to wielka łąka. A my wyruszamy na poszukiwanie kwiatów. Szukać ich będziemy 

przy piosence. Dajemy dziecku koszyczek i wyruszamy w poszukiwanie kwiatków.



https://www.youtube.com/watch?v=9L4RS3kS9qc  Rosną sobie kwiatki

Brawo!  Uzbieraliśmy kosz pełen kwiatów.

Teraz poszukamy kwiatów na obrazkach. Rozkładamy przed dzieckiem symbole kwiatów, 

zabawek i innych przedmiotów. Dziecko ma za zadanie wyszukać kwiaty z pośród innych symboli. 

Dla ułatwienia możemy dawać dziecku dwa symbole do wyboru. Pytamy wtedy:

Pokaż mi! Gdzie jest kwiatek? Po tym jak dziecko wskaże kwiatek,  nazwijmy go i opiszmy jego  

wygląd.

Teraz zapraszam Cię do zrobienia pracy plastycznej.

Dziś zrobimy kolejnego kwiatka. Będzie to hiacynt, piękny i pachnący kwiat. Jeżeli mamy w 

domu hiacynta w doniczce, zachęcamy by dziecko powąchało kwiatek, dotknęło łodygi i kwiatów. 

Na zdjęciu powyżej, hiacynty znalezione na naszym spacerze.

Malujemy wspólnie z dzieckiem łodygę naszego hiacynta zieloną farbą. Następnie na kartce 

smarujemy klejem (wikol) miejsce, gdzie będzie korona kwiatka. Kolejny krok to przyklejenie w to 

miejsce popcornu. Po wyschnięciu pomalujmy gąbką lub pędzelkiem na ulubiony kolor. Hiacynty 

bywają białe, fioletowe lub różowe. Niech dziecko samo wybierze kolor.

Brawo! Piękny hiacynt. 

Poniżej nasza praca i galeria kwiatów z naszego spaceru:)





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.




