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Temat: Cebule i cebulki 

  

1.      Ćwiczenia gimnastyczne „Spacer w ogrodzie”. Dziecko ( skakankami, sznurkiem, 

włóczką, szalikiem) wygradza „domek”, w którym może się swobodnie zmieścić. Staje w 

„domku” i na hasło rodzica : dzieci na spacer, dziecko wychodzi z „domku” i rozbiega się po 

pokoju. Na hasło: dzieci do domu,  dziecko jak najszybciej wraca do „domku” i przybiera 

pozycję zgodną z poleceniem, np. siada po turecku. Po chwili rodzic  znowu woła: dzieci na 

spacer, tym razem określa sposób, w jak dziecko ma spacerować, np. na czworakach, 

podskakując na jednej nodze itp. 

2.     „Wiosenne porządki” – ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. Rodzic wydaje polecenia, a 

dziecko wykonują określone ruchy: Idzie wiosna, należy zrobić wiosenne porządki w buzi. 

Najpierw malujemy sufit (język wędruje po podniebieniu), potem ściany (język przesuwa się 

po wewnętrznej stronie policzków). Zamiatamy podłogę (język porusza się po dolnych 

dziąsłach). Teraz czas umyć okna (język przesuwa się po zębach górnych i dolnych). 

Pierzemy firanki (parskanie wargami). Zamiatamy schody (oblizywanie warg). Porządkujemy 

strych (język podnosi się do górnych dziąseł) i piwnicę (język dotyka dolnych dziąseł). 

Jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy, uśmiechamy się (wargi rozciągają się w uśmiechu) i 

cmokamy z zadowoleniem („buziaczki”). 

3.     „O żółtym tulipanie” – Rodzic prosi  dziecko, aby uważnie wysłuchało opowiadania i 

postarało się zapamiętać jak najwięcej szczegółów. 

„O żółtym tulipanie” 

Maria 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, wpuść 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 wśród 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!. 



Po wysłuchaniu opowiadania rodzic  zadaje pytania  na temat opowiadania: Gdzie mieszkał 

Tulipanek? Kto najpierw odwiedził Tulipana? Czy Tulipanek wpuścił do swojego mieszkania 

deszczyk? Dlaczego nie? Kto przyszedł potem do Tulipana? Czy Tulipanek wpuścił do 

swojego mieszkania deszczyk? Dlaczego nie? Kto przyszedł potem do Tulipana? Czy Tulipan 

otworzył drzwi słonku? Kto zobaczył Tulipana? Co powiedziały dzieci?. 

4.      „Tulipan” – rodzic pokazuje ilustrację Tulipana. Następnie omawia z dzieckiem  części 

rośliny i nazywa  je: cebulka, łodyga, liście, kwiat. 

 

5.     „C jak cebulka” – Rodzic prezentuje  literę C, c następnie dziecko  próbuje pisać w 

powietrzu literę według wzoru, później kreśli palcem po literze (od kierunku strzałki). 

 

6.     „Chodzimy po C c – Rodzic daje dziecku sznurki, włóczkę różnej długości i prosi, aby 

ułożyło z nich literę C. Następnie proponuje, aby dziecko zdjęło  kapcie i przeszło po literze 

C w sposób zgodny z kierunkiem pisania. 

7.     Wykonanie karty pracy z KP3.27a- łączenie wyrazów z sylabami, czytanie tekstów z 

poznanych liter, przyporządkowanie im obrazków 

8.     Wykonanie karty pracy z KP3.27b- pisanie litery C, c po śladzie i samodzielnie. 


