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Temat: Stokrotki dla Dorotki, tulipany dla Joanny 

Obowiązująca piosenka:  

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

1. „Kto dogoni motyla?” – zabawa bieżna. Prosimy by dzieci zamknęły oczy 

i „przeniosły się” na piękną, kolorową łąkę, gdzie można zobaczyć wiele różnych 

owadów. Latają tam pszczoły, biedronki i barwne motyle. Tych ostatnich jest 

najwięcej i prezentują się najdostojniej. Latają raz wysoko, raz nisko, wirują, prawie 

tańczą nad trawami. Następnie każdy przedszkolak wybiera swojego motyla 

i zapamiętuje go. Dzieci otwierają oczy i wyobrażają sobie, że ich motylki przeniosły 

się z tej cudownej łąki do sali i latają między dziećmi, które starają się je złapać.  

 

2.  „Walc kwiatów” – swobodna improwizacja ruchowa do muzyki P. Czajkowskiego. 

Rozdajemy dzieciom chustki szyfonowe, apaszki, tasiemki itp. Dzieci swobodnie 

poruszają się przy muzyce. Starają się dopasować ruch do charakteru utworu. 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc 

 

3. „Łąka – królestwo owadów” –Zabawa inscenizowana przy piosence. Dziecko wciela 

się w poszczególne role: motylki, mrówki, żuka, konika polnego, pszczołę, ważkę. 

Dzieci naśladują zwierzęta odpowiednim ruchem. 

 

4. „Kolorowe kwiaty” – zabawa badawcza, wstawianie białych kwiatów do naczyń 

z zabarwioną wodą, obserwacja wyników doświadczenia. Bierzemy  trzy białe 

tulipany i stawiamy tezę, że kwiaty mogą same zmienić kolor. Dzieci zastanawiają się, 

czy to jest możliwe. Prosimy, żeby dzieci do trzech przezroczystych wazoników wlały 

taką samą ilość wody i wsypały po jednej torebce barwnika spożywczego tak, by 

w każdym wazoniku znalazł się inny kolor. Przedszkolaki wkładają do szklanych 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg
https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc


naczyń białe kwiaty i dokonują systematycznej obserwacji, sprawdzają słuszność tezy 

nauczyciela. Wspólnie podsumowujcie badanie. 

Można podejrzeć wykonanie eksperymentu na stronie 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/03/jak-zabarwic-kwiaty/ 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/03/jak-zabarwic-kwiaty/


5. „Zaczarowana cebulka” – ustalenie kolejnych etapów wzrostu rośliny, wykonanie 

zadania na karcie pracy. Pokazujemy dzieciom obrazki tulipana, hiacynta i żonkila. 

Tłumaczymy im, że są to kwiaty wyrastające z cebulek. Następnie prosimy, aby dzieci 

spojrzały na obrazki w „Kartach pracy” i pokazały, gdzie są: cebulka, kwiat, łodyga 

i liście. Na koniec dzieci ustalają kolejność obrazków w historyjce przedstawiającej 

etapy wzrostu rośliny oraz przeliczają motyle. 

 
 

6. „Kwiaty”– zabawa rytmiczna (echo rytmiczne). Rodzic rytmizuje nazwy kwiatów, 

np. sto-krot-ka, ró-ża, bez. Dzieci powtarzają każdy przykład na zasadzie echa. 


