I przyszła wiosna…
1. Poproś dorosłego, aby przeczytał Ci krótkie opowiadanie pt. „Żółty
tulipan”.
W ciemnym domku pod ziemią mieszkał mały Tulipan. Tulipan jak wszystkie małe dzieci
spał całymi dniami. Wokoło było bardzo cicho i ciemno. Pewnego dnia usłyszał lekkie
pukanie do drzwi. Kto tam? – zapytał obudzony ze snu Tulipanek. To ja – Deszczyk, chcę
wejść do Ciebie, nie bój się i otwórz. Nie, nie chcę, nie otworzę! Tulipanek odwrócił się na
drugą stronę i smacznie zasnął. Po chwili mały Tulipanek usłyszał pukanie. Puk, puk, puk.
Kto tam? To ja Deszcz, pozwól mi wejść do swojego domku. Nie, nie chcę, abyś mnie
zmoczył. Pozwól mi spać. Po pewnym czasie Tulipanek znów usłyszał pukanie i cichutki
głosik wyszeptał: „Tulipanku, wpuść mnie”.

Ktoś ty? Promyk słoneczny odpowiedział

cieniutkim głosikiem: „To ja, słoneczny Promyk”. „Nie potrzebuję cię, idź sobie” odrzekł
Tulipanek. Ale promyk słoneczny nie chciał odejść. Po chwili zajrzał do tulipanowego domku
przez dziurkę od klucza i zapukał. Kto tam puka? zapytał zżółkły ze złości Tulipan. To my,
Deszcz i Słońce. My chcemy wejść do ciebie. Wtedy Tulipanek pomyślał: „Ha! muszę
jednak otworzyć, bo dwojgu nie dam rady! Wtedy Deszcz i Promyk wpadli do domu
tulipanowego. Deszcz wziął przestraszonego Tulipanka za jedną rękę Promyk słońca za drugą
i unieśli go wysoko aż pod sam sufit. Mały Tulipanek uderzył główką o sufit swego domku i
o dziwo znalazł się wśród pięknego ogrodu na zielonej polanie Promyki słońca padały na
żółtą główkę Tulipana. A rano przyszły dzieci i zawołały: „Patrzcie! Jaki piękny żółty tulipan.
Teraz wiemy, że jest wiosna”.

2. Poproś dorosłego o włączenie nagrań:
https://www.youtube.com/watch?v=3-VM2mJQZGg
https://www.youtube.com/watch?v=PMHXoxEAVw0
Wiosna to również powracające ptaki.
Posłuchaj i powiedz co to za ptak? Czy już wiesz? Tak, to kukułka i bocian.
Zabawa ruchowa „Kwiat” –przy muzyce relaksacyjnej.
https://www.youtube.com/watch?v=vODeM1HLads
Wyobraź sobie, że jesteś kwiatem który rośnie w górę, lekko kołysze się na łące gdy wieje
lekki wiatr, a kiedy nadchodzi noc, chyli się ku ziemi. O poranku ponownie rozkwita, rośnie
ku słońcu.

3. Wspólna zabawa z opiekunem, bratem, siostrą… „TULIPAN” - płaska
technika origami
Wykonanie tulipana techniką origami. Potrzebne materiały: kolorowy papier xero: czerwony,
żółty, zielony, kartka bloku technicznego. Składamy kwiatka według poniższej instrukcji. Po
wykonaniu kilku tulipanów, można nakleić je na kartce tworząc bukiet

4. poproś dorosłego o sprawdzenie, czy poprawnie wykonałeś zadanie

