
 

Witamy Was Kochani 

 

1. Dzisiejszy dzień rozpoczniemy od ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych, ćwiczymy 

buzię poprzez: 

 Naśladowanie dmuchania balonika 

 Naśladowanie zlizywania czekolady z warg 

 Liczenie zębów poprzez dotykanie ich językiem 

 Wysuwanie języka do przodu i cofanie do środka buzi 

 

 

2. A teraz zabawa: Przywitajmy się wesoło za pomocą piosenki. 

https://www.youtube.com/embed/dvSAoxWiVT4 

 

3. Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Kałuża. 

Na podłodze rozkładamy przeszkody, mogą to być klocki, poduszki itp. Dziecko maszeruje 

po pokoju omijając przeszkody – kałuże. 

 

4. Kochani wysłuchajcie opowiadania czytanego przez rodzica „O żółtym tulipanie” – 

(można stworzyć teatrzyk ilustracji, chowając się chociażby za kanapą :)) 

„O żółtym tulipanie” – M. Różycka 

 
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 na drugą stronę, znów 

smacznie zasnął. 

- Po chwili mały Tulipanek znów usłyszał pukanie. 

- Puk! Puk! Puk! 



- Kto tam? 

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

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

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

- Tulipanku, puść mnie! 

- Ktoś ty? 

- Promyk słoneczny – odpowiedział cieniutki głosik. 

- O, nie potrzebuję cię. Idź sobie. 

Ale promyk słoneczny nie chciał odejść. Po chwili zajrzał do domu 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 domu 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 w śród 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! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Drodzy Rodzice porozmawiajcie z dzieckiem na temat tego co wydarzyło się 

w przedstawionym teatrzyku. I o tym czego kwiaty potrzebują do życia.  

 

5. Propozycja zabawy paluszkowej  

 

 



6. Ćwiczenia matematyczne: Słońce, deszcz. 

Układamy na podłodze kolejno klocki żółty – imitujący słońce, niebieski – imitujący deszcz 

tworząc z nich wzór rytmu, który dziecko powinno kontynuować. 

Np. żółty, niebieski, żółty, niebieski itd. 

Żółty, żółty, niebieski, żółty, żółty, niebieski, żółty, żółty, niebieski itd. 

 

7. Przed Wami praca plastyczna - będzie ona bardzo wiosenna i za pewne każdy już widział 

takiego kwiatuszka.   

TULIPANY 

 

Będą nam potrzebne: 

– widelce, 

– farby, 

– blok techniczny, 

– talerzyki lub zakrętki do słoików na farby. 

 

Zanurzaj widelec w farbie tak, aby był on w całości nią pokryty. Odbijaj ślad widelca na 

kartce w miejscu, gdzie chcesz umieścić kwiat. Mocno dociskaj widelec do kartki. Wykonaj 

dowolną kompozycje kwiatową z dowolnej liczbie tulipanów. Na końcu zanurzaj w zielonej 

farbie bok widelca i również odbijaj go na kartce – powstaną w ten sposób łodygi i liście. 

 



 

Gdy skończycie pracę plastyczną czas na relaks: 

masażyk „Spacer biedronki” 

 

Biedroneczka mała po trawce biegała - delikatnie poruszają palcami 

w różnych kierunkach,  

Nóżkami tupała - naprzemiennie uderzają w plecy otwartymi dłońmi, 

rączkami machała. - masują je obiema rękami, 

Potem się ślizgała - przesuwają zewnętrzną stroną dłoni do góry, 

do góry i w dół. - wewnętrzną w dół, 

W kółko się kręciła - rysują rękami koła w przeciwnych kierunkach, 

i piłką bawiła. - delikatnie uderzają pięściami, 

Gdy deszcz zaczął padać, -stukają palcami wskazującymi z góry na dół, 

pod listkiem się skryła - rysują obiema rękami kształt liścia, 

i bardzo zmęczona spać się położyła.  

- przesuwają złączone dłonie w jedną i w drugą stronę. 

 

Przypomnijmy sobie słowa poznanej piosenki i pożegnajmy się śpiewająco :) 

https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac&ab_channel=MonikaDrozd 

 

 

Miłego tworzenia! Na dzisiaj to tyle. Do jutra :) 

 

Pani Kinga i Pani Gosia 


