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CELE OPERACYJNE: 

 dziecko wie, czego roślina potrzebuje do życia  
 potrafi opowiedzieć o poszczególnych etapach wzrostu tulipana  
 wie, jak poprawnie posadzić cebulkę  

 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 opowiadanie M. Różyckiej "O żółtym tulipanie"  
 tulipan z cebulką  
 ilustracje przedstawiające etapy wzrostu tulipana  
 elementy tulipana z kolorowego papieru do ułożenia  
 opaska z emblematem słońca i deszczu  
 emblematy tulipana do przyklejenia na bluzkę dla każdego dziecka  
 cebulki cebuli dymki do posadzenia przez dzieci , kubeczki do sadzonek 

i ziemia  
 
PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

1. Nauczycielka wita się z dziećmi i rodzicami poprzez pomachanie do siebie 
ręką.  

2. Nauczycielka "przedstawia" dzieciom bohatera opowiadania- żółtego tulipana, 
przypiętego do tablicy.  

3. Dzieci słuchają opowiadania M .Różyckiej "O żółtym tulipanie"- w pewnym 
momencie nauczycielka przerywa i prosi dzieci o dokończenie historii. 
Po wypowiedziach dzieci nauczycielka kończy historię a dzieci uzgadniają, kto 
był najbliższy prawdziwego zakończenia.  

4. Rozmowa na temat opowiadania.  
5. Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała "Tulipan rośnie" 

Dzieci kucają na dywanie i wtulają głowę w ramiona-tulipany śpią, dzieci 
będące słońcem i deszczem dotykają tulipanów a te powoli prostują się 
i wyciągają ręce ku górze. Na dźwięk tamburyna ponownie przybierają 
pozycje wyjściową.  

6. Nauczycielka pokazuje dzieciom tulipana wraz z cebulką i kwiatem i wspólnie 
z dziećmi omawia części składowe rośliny. Prosi dzieci, aby zastanowiły się co 
jest potrzebne roślinie do wzrostu.  

7. Nauczycielka prezentuje dzieciom ilustracje przedstawiające kolejne etapy 
wzrostu tulipana. 

Wspólnie z dziećmi próbuje ustalić kolejność ilustracji:  
1. cebulka  
2. cebulka z korzeniem  
3. cebulka + korzeń+ mała roślina cała roślina wraz z kwiatem  



8. Nauczycielka prosi dzieci aby podeszły do dużego stołu zakrytego wcześniej 
papierem. 
Pyta co może się ukrywać pod papierem. 
Po podaniu kilku propozycji odkrywa stół, na którym znajdują się akcesoria 
potrzebne do zasadzenia cebulki.  

9. Nauczycielka omawia jakie są to przedmioty i zadaje dzieciom pytania 
dotyczące szacowania ilości przedmiotów(doniczek):  

o czy dużo jest doniczek?  
o czy wystarczy ich dla wszystkich dzieci?  
o jak to sprawdzić?(dzieci podają propozycje)  

10. Po wzięciu przez dzieci doniczek i cebulki nauczycielka wspólnie z dziećmi 
sadzi cebulkę do ziemi. Rodzaj cebulki pozostaje dla dzieci tajemnicą aż do 
wyrośnięcia rośliny. 
Przypomina o dbałości o porządek w miejscu pracy a następnie o dokładnym 
umyciu rąk.  

11. Kontynuacją zajęcia będzie wykonanie przez dzieci po południu tulipana 
z kolorowego papieru z przygotowanych przez nauczycielkę gotowych 
elementów i naklejenie go na kartkę.  

12. Pożegnanie się z rodzicami poprzez uścisk dłoni w kręgu, tzw. iskierkę.  

 


