
Konspekt zajęć  02.04.2020 

 

Temat: Kwiaty z cebuli c.d. 

 

Przebieg dnia 

1. „O żółtym tulipanie” – słuchanie opowiadania- opracował H. Urbanek  

wg M. Różyckiej. 

W ciemnym domku pod ziemią mieszkał mały Tulipanek. Maleńki 

Tulipan, jak wszystkie małe dzieci, spał całymi dniami. Wokoło było 

bowiem bardzo cicho i ciemno. 

Pewnego dnia obudziło go lekkie pukanie do drzwi. 

- Kto tam? – zapytał obudzony ze snu Tulipanek. 

- To ja, Deszczyk, chcę wejść do ciebie. Nie bój się , maleńki. Otwórz. 

- Nie, nie chcę. Nie otworzę- powiedział Tulipanek i odwróciwszy się w 

drugą stronę, znów smacznie zasnął. 

Po chwili mały Tulipanek usłyszał znowu pukanie. 

- Puk! Puk! Puk! 

- Kto tam? 

- To ja, Deszcz. Pozwól mi wejść do swojego domku. 

- Nie, nie chcę, abyś mnie zmoczył. Pozwól mi spać spokojnie. 

Po pewnym czasie Tulipanek usłyszał znów pukanie i cieniutki, miły głosik 

wyszeptał: 

- Tulipanku, puść mnie! 

- Ktoś ty? 

- Promyk Słoneczny- powiedział cieniutko głosik. 

- O, nie potrzebuję cię. Idź sobie. 

Ale Promyk Słoneczny nie chciał odejść. Po chwili zajrzał do domku 

tulipanowego przez dziurkę od klucza i zapukał. 

- Kto tam puka?- zapytał zżółkły ze złości Tulipanek. 

- To my, Deszcz i Słońce. My chcemy wejść do ciebie. 

Wtedy Tulipanek pomyślał: 

„Ha, muszę jednak otworzyć, bo dwojgu nie dam rady”. 

I otworzył. 



Wtedy Deszcz i Promyk wpadli do domku tulipanowego. Deszcz chwycił 

przestraszonego Tulipanka za jedną rękę, Promyk słońca za drugą i unieśli 

go wysoko, aż pod sam sufit. 

Mały Żółty Tulipanek uderzył główką o sufit swego domku i przebił go… 

I, o dziwo, znalazł się wśród pięknego ogrodu, na zielonej trawce. Była 

wczesna wiosna. Promyki słońca padały na żółtą główkę Tulipanka. 

A rano przyszły dzieci i zawołały: 

- Patrzcie! Pierwszy żółty tulipan zakwitł dzisiaj z rana! 

Teraz już na pewno będzie wiosna. 

 

2. Rozmowa na podstawie wysłuchanego tekstu. 

- Jakie postacie wystąpiły w opowiadaniu? 

- Gdzie znajdował się domek Tulipanka? 

- Dlaczego Tulipanek nie chciał wpuścić Deszczyku? 

- Co zrobił Deszczyk i Promyk Słoneczny? 

- Kto znalazł Tulipanka w ogrodzie? 

- Jak wyglądał Tulipanek, kiedy był schowany w domku pod ziemią? 

- Jak wyglądał kiedy wyszedł z domku? 

 

 

3. Wykonanie zadania z wykorzystaniem karty 39- rozwijanie sprawności 

grafomotorycznej dziecka, doskonalenie percepcji wzrokowej. 

 

4. Zabawa ruchowa. Dziecko słysząc muzykę maszeruje po obwodzie kola 

na hasło: „Słońce świeci”- dziecko unosi ręce do góry i porusza dłońmi,  

„Deszczyk pada”- uderza paluszkami w podłogę, „Wieje wiatr”- dziecko 

naśladuje szum wiatru kołysząc się na boki z uniesionymi rękoma. 

 

5. Wykonanie zadania z wykorzystaniem karty 34. Wyklejanie kwiatu 

hiacynta kulkami z bibuły. Kolorowanie wazonu. Doskonalenie malej 

motoryki. 

 

6. Gimnastyka buzi i języka – zabawy logopedyczne 

- „Wąchamy wiosenne kwiaty”- zabawa oddechowa. Dziecko nabiera 

powietrze nosem, a następnie wypuszcza je buzią mówiąc: „aaaach” 



- „Rechot żaby”- ćwiczenia mięśni policzków. Dziecko nadyma policzki i 

zatrzymuje w nich powietrze. Następnie naciska je placami wskazującymi 

wolno wypuszcza powietrze z jednoczesnym prychnięciem. 

- „Złapana mucha”- ćwiczenia języka. Dziecko zaciska usta i wypycha 

policzki od środka końcem języka (w różnych kierunkach) naśladuje lot 

muchy złapanej przez żabę. 

7. Wykonanie zadania z wykorzystaniem karty 18 i 18 A- rozwijanie 

logicznego myślenia. W zadaniu 18 A wszystkie elementy można 

dodatkowo pokolorować. 



 
 



 
 



 



 


