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Dzień dobry Podróżnicy. Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji matematycznej i 

przyrodniczej. Ich celem będzie doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania; 

utrwalenie wiedzy o wiosennych kwiatach – tulipanach. 

Część I 

1. Posłuchajcie rymowanki, wykonując odpowiednie ćwiczenia 

Hop, hop, hop!  

Skłon do przodu, wyprost, skok. 

Dwa przysiady, skłony w bok 

-tak ćwiczymy cały rok! 

2. Doskonale! Usiądźcie teraz wygodnie i posłuchajcie krótkiego wierszyka 

Na balkonie Jadzi rosną tulipany 

Żółte i czerwone w donicach glinianych. 

Czerwonych jest więcej 

Żółtych zaś mniej …… o 3. 

Ciekawe czy dzieci mają dobre oczy? 

Czy potrafią rozwiązać tak trudne zadanie? 

- Jakie kwiatki rosły na balkonie Jadzi? 

-W jakich kolorach były tulipany? 

-Czy było ich tyle samo? 

 

                    



3. Do kolejnej zabawy będzie nam potrzebna kostka do gry, klocki (najlepiej żółte i 

czerwone) i dwa talerze lub koszyczki. Jesteście gotowi? Bardzo dobrze! 

Talerze będą Waszymi donicami. Klocki zaś – tulipanami. W każdej donicy będziecie 

sadzić tyle tulipanów, ile pokaże Wam kostka. Zaczynamy.  

Rzuć kostką. Ile oczek wypadło? Połóż na pierwszym talerzu tyle samo czerwonych 

klocków. Brawo. Rzuć kostką raz jeszcze. Ile oczek wypadło tym razem? Na drugim 

talerzu połóż tyle samo żółtych klocków. Na którym talerzu jest więcej klocków? A 

umiesz powiedzieć o ile? (żeby sprawdzić gdzie jest więcej ustawiamy w pary klocek 

czerwony z żółtym). Świetnie 

Zdejmujemy klocki z talerzy i powtarzamy zabawę raz jeszcze 

4. Na zakończenie tej części przypomnijcie sobie piosenkę, którą razem śpiewaliśmy. 

Oczywiście możecie do niej maszerować, tańczyć, gestem pokazywać słowa piosenki. 

https://youtu.be/l4OcX981Sww 

Część II 

Tulipan to jeden z pierwszych i najpiękniejszych wiosennych kwiatów. Istnieje ok 120 

gatunków tych kwiatów i kilkanaście tysięcy odmian uprawnych!  Wszystkie są 

roślinami cebulowymi (to znaczy wyrastają nie z nasionek a małej cebulki), mają prostą 

łodygę, długie liście i piękny kielich. Oto kilka odmian tych pięknych kwiatów.  

 

 

Tulipany ogrodowe 

                 

 

 

https://youtu.be/l4OcX981Sww


                    Tulipan Klusjusza                                            tulipan butkovii 

    

Tulipan Greiga                                                         tulipan Auchera 

      

To tylko niewielka część różnorodności tulipanów, jak widzicie każdy jest inny. Mają 

jednak cechy wspólne. Jak myślicie jakie? 

Doskonale! 

Czy któryś spodobał się Wam szczególnie? 

Jak myślicie czego potrzebuje roślinka by wyrosła wysoka i piękna?  

Doskonale! Ziemi, wody i słońca 

Popatrzcie jak z cebulki wyrasta tulipan, spróbujcie omówić kolejne fazy wzrostu. 

 

 



 

 

Część III 

Zachęcam Was Kochani do obejrzenia i wysłuchania bajki o żółtym tulipanie; może 

zachęci Was do namalowania lub wyklejenia swoich tulipanów   

      https://youtu.be/FMLwRjaGuWE 

 

 Buziaki  

 

 

 

https://youtu.be/FMLwRjaGuWE

