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„Kolorowe kwiaty”

1. Zabawa na powitanie:
Zabawa paluszkowa na powitanie: „Palce lubią harce” (zał. 1). 

2. Zabawa dydaktyczna „Kwiatki Kasi” w oparciu o wiersz P. Siewiera – Kozłowskiej. 

Rodzic recytuje wiersz (zał. 2) i pokazuje kolejne kwiaty zgodnie z jego treścią (zał. 3)

3. Zabawa ruchowa ćwicząca równowagę „Stoimy na podłodze” 
Uczestnicy zabawy naśladują słowa rymowanki (zał. 4) 

4. Zabawa dydaktyczna „Zakładamy hodowlę tulipana” 

Rodzic proponuje, aby dziecko założyło hodowle hodowlę tulipana: posadziło cebulkę 
kwiatka w pudełeczku po jogurcie. Wyjaśnia, że pudełko powinno mieć dziurkę, żeby była 
odpowiednia wilgotność i każda roślina potrzebuje powietrza do życia. 

5. Zabawa taneczna przy piosence pt: „Kwiatowa piosenka” 
Uczestnicy zabawy tańczą przy piosence pt: „Kwiatowa piosenka” 

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

6. Zabawa dydaktyczna „Taki sam obrazek” 
Wiosną w ogrodzie zakwitły tulipany, krokusy i przebiśniegi, łączymy te same kwiaty w 
pary karta pracy (zał. 5)

7. Zabawa plastyczna „Tulipan”

Rodzic zaprasza dziecko do stolika. Zadaniem dziecka jest pokolorowanie kredkami konturu
tulipana karty pracy (zał. 6)

8. Zakończenie zajęć:
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie i aktywny udział w zaproponowanych 
przeze mnie zabawach.  

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


Załączniki: 

1.  Zabawa paluszkowa „Palce lubią harce”

Moje palce lubią harce - poruszanie wszystkimi palcami

Lubią pograć na gitarce - naśladowanie gry na gitarze
Lubią klepać mnie po brzuchu - klepanie się po brzuchu

Lubią drapać mnie po uchu - drapanie się po uchu
A najbardziej - daje słowo - lubią spać pod moją głową

składanie dłoni i opieranie na nich policzków.

2. Wiersz

Kasia kwiatki raz wąchała
– A psik! - trzy wdechy nosem przed okrzykiem A psik!.
A wąchając tak śpiewała:
Tulipan, to pierwszy kwiatek.
Drugi kwiatek, to jest bratek.
Żonkil, to już trzeci kwiatek,
A stokrotka – czwarty kwiatek.
Hokus pokus! Policz sam!
Ile kwiatków razem mam?

3. Ilustracje



4. Zabawa: Stoimy na podłodze, jak kwiat - na jednej nodze – podskok i zmiana.

Czy ktoś przypomina bociana?



5. Karta pracy „Taki sam obrazek”



6. Karta pracy „Tulipan”


