
Propozycja zajęć i zabaw z dziećmi  z grupy II na dzień 22.04.  

Witam i zapraszam na zajęcie  

Temat: Opowiadanie,, O żółtym tulipanie ‘’wg M. Różyckiej 

1. Słuchanie opowiadania czytanego przez Rodzica pt.: „O żółtym 

tulipanie”  wg M. Różyckiej – prezentacja ilustracji. 

  

 

 
W ciemnym domku pod ziemią mieszkał mały Tulipanek. Maleoki 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 wejśd do ciebie. Nie bój się maleoki. Otwórz. 

- Nie, nie chcę. Nie otworzę. –powiedział Tulipanek i odwróciwszy się na drugą 

stronę, znów smacznie zasnął. 

- Po chwili mały Tulipanek znów usłyszał pukanie. 

- Puk! Puk! Puk! 

- Kto tam? 

- To ja. Deszcz. Pozwól mi wejśd do swego domku. 

- Nie, nie chcę, abyś mnie zamoczył. Pozwól mi spad spokojnie. 



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

- Tulipanku, puśd mnie! 

- Ktoś ty? 

- Promyk słoneczny –odpowiedział cieniutki głosik. 

- O, nie potrzebuję cię. Idź sobie. 

Ale promyk słoneczny nie chciał odejśd. Po chwili zajrzał do domu tulipanowego przez 

dziurkę od klucza i zapukał. 

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

- To my Deszcz i Słooce. My chcemy wejśd do ciebie! 

Wtedy Tulipanek pomyślał: 

„Ha, muszę jednak otworzyd, bo dwojgu nie dam rady”. I otworzył. 

Wtedy Deszcz i Promyk wpadli do domu tulipanowego. Deszcz chwycił 

przestraszonego Tulipanka za jedną rękę, promyk słooca 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 w śród pięknego ogrodu, na zielonej trawce. Była wczesna 

wiosna. 

Promyki Słooca padały na żółtą główkę Tulipanka. A rano przyszły dzieci i zawołały: 

- Patrzcie! Pierwszy żółty tulipan zakwitł dzisiaj z rana! 

2. Rozmowa  kierowana na podstawie opowiadania. 

Rodzic zadaje pytania dziecku 

- Kto występował w opowiadaniu? 

- Gdzie mieszkał  mały tulipanek? 

- Kto  go obudził pukaniem? 

- Dlaczego tulipanek nie chciał wstad? 

- Kto jeszcze do niego pukał? 

-Co się potem wydarzyło? 

- Kto zobaczył tulipana w ogrodzie? 

- Co powiedziały dzieci? 

- Czego potrzebują rośliny żeby rosnąd? 

3. Zabawa ruchowa kształtująca prawidłową postawę ciała – ,,Wzrost 

rośliny ‘’ 

Dziecko słucha  muzyki relaksacyjnej, naśladuje za Rodzicem  wzrost rośliny – od klęku 

podpartego do wspięcia na palce. Zabawę można powtarzad kilkakrotnie. 

4. Praca plastyczna :  „Tulipan”: 

Żeby wykonać tulipana będą nam potrzebne: 

          ▪ rolka po papierze toaletowym; 



          ▪ farby plakatowe i pędzelek; 

         ▪ karton czerwony lub żółty – wycięty kształt kielicha tulipana; 

         ▪ karton zielony – wycięty kształt liścia; 

         ▪ klej, nożyczki. 

 

Co robimy…? 

         ▪ Dzieci malują rolkę po papierze toaletowym na zielono – czekamy aż wyschnie 

         ▪ Rodzice wycinają nożyczkami kształt kielicha i listka 

         ▪ W górnej części rolki robimy dwa nacięcia – po przeciwnych  stronach – zadanie  

             Rodziców 

         ▪ Dzieci wsuwają kielich w nacięcia i przyklejają na rolce liśd. 

 

I GOTOWE         

 

 
 

              - Kielich i liśd można też pomalowad farbą i wtedy użyjemy kartonu białego                

                                              

Miłej zabawy       

 

 Ćwiczenia oddechowe:   
 

Oto propozycje dwiczeo oddechowych do  wykorzystania w domu:  

 https://www.youtube.com/watch?v=zA85oayoC2Q 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zA85oayoC2Q


Zabawa dydaktyczna : 

„Co nie pasuje na tym obrazku?” 

 

 

 

 

 

WESOŁEJ ZABAWY  

Ciocia Ania 

 

 


