
Temat: Gdzie znajdę kwiaty? 

• Obrazki . Rodzic mówi: Popatrz uważnie na obrazki. Gdzie spaceruje mama  

z dziećmi? Jaka jest pogoda? Czy obrazki wyglądają tak samo? Odszukaj i nazwij różnice 

między nimi. (Jest ich pięć) 

 

 

• „Krokusy” (Danuta Gellnerowa) proszę przeczytać dziecku wiersz . 

 Wybiegły krokusy spod śniegu                           

i zatrzymały się w biegu.  

Nad nimi góry wysokie,                         

a jeszcze wyżej obłoki,  

a one takie malutkie jak krasnoludki.  

Po przeczytaniu wierszyka proszę zadać pytanie: O jakich kwiatkach jest mowa w wierszyku?  



Autorka przedstawiła w wierszu kwiaty wiosenne.  Krokusy w naturalnym środowisku rosną 

w górach, dlatego napisała, że przy olbrzymich górach wydają się malutkie jak krasnoludki. 

Krokusy pięknie wyglądają w Tatrach – polskich górach. 

 

• „Kwiaty” – opowieść ruchowa. Rodzic mówi: Połóż się wygodnie na dywanie. 

Dziecko, słucha opowiadania, powoli wstaje (od leżenia do stania na palcach). Wyobraź 

sobie, że jesteś bardzo malutkim nasionkiem (dziecko – skulone – leży na podłodze). Czujesz, 

że robi się coraz cieplej (porusza się), czujesz, jak pada na ciebie ciepły wiosenny deszczyk 

(dziecko – nadal zwinięte w kłębek – kuca). Czujesz, jak wyrasta z ciebie kiełek (dziecko 

powoli prostuje palec wskazujący i unosi go nad głowę). Bardzo lubisz, jak grzeją cię ciepłe 

promienie słoneczne. Do wzrostu jest ci też potrzebna woda, dlatego cieszysz się na każdą 

kroplę deszczu. Jesteś już tak wysoki, że swoimi płatkami próbujesz dosięgnąć słońca  

(dzieci stoi na palcach z wyciągniętymi do góry rękoma i porusza palcami). Ach, jaka piękna 

wiosna! 

•„Barwne obrazy”– eksperyment. Dziecko wycina kwiaty z bibuły (lub białych serwetek) i 

rysuje na nich ciemnym flamastrem środek i odchodzące od niego linie ku płatkom. Na stole 

proszę położyć miskę z wodą. Problem do rozwiązania: Co się stanie, gdy włożymy nasze 

kwiatki do miski z wodą? Dziecko podają hipotezy. Przeprowadzenie eksperymentu: Dziecko 

wkłada do miski kwiaty wykonane z bibuły. Obserwuje rozdzielanie się kolorów. Wnioski: 

Woda wsiąkająca w  bibułę/papier, powoduje rozdzielanie się kolorów. Wyjaśnienie: Barwnik 

flamastra składa się z wielu pigmentów, możemy więc zaobserwować pasma o różnych 

barwach. To zjawisko nazywamy chromatografią. • bibuła/serwetka/papier, flamastry. 

Proszę zaśpiewać piosenkę „Jestem wiosna” 

 


