
Na początek pobaw się z wierszykiem,  powtarzaj kilka razy:
( mama lub tata czyta, dziecko pokazuje,)

Czy słońce świeci,
Słoneczko w górze
czy deszczyk pada,
Spadające kropelki
Ty się uśmiechaj,
Rysujemy dwoma palcami uśmiech na twarzy
to nasza rada!
Pokazujemy dłońmi na siebie
Raz, dwa, trzy,
Klaszczemy trzy razy
Wesołą minkę pokaż…
Ty!

A teraz posłuchaj opowiadania czytanego przez Rodzica lub pooglądaj nagranie. 

Bajka o żółtym tulipanie.

„O żółtym tulipanie” – opowiadanie M. Różyckiej. 

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, puść 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 w środku pięknego ogrodu, na zielonej trawce. Była wczesna wiosna. Promyki
Słońca padały na żółtą główkę Tulipanka.

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


A rano przyszły dzieci i zawołały:
- Patrzcie! Pierwszy żółty tulipan zakwitł dzisiaj z rana!
- Teraz już na pewno będzie wiosna!

Odpowiedz na pytania:

Kto mieszkał w domku pod ziemią?
Kto chciał wejść do domku Tulipanka?
Dlaczego Tulipanek nie chciał wpuścić deszczyku i słonka?
Co stało się z Tulipankiem, gdy wpuścił do swojego domku deszczyk i słonko?

źródło:http://boberkowy-world.blogspot.com/2020/04/pan-tulipan-czyli-o-tym-czego-rosliny.html

 

 

(źródło) https://przedszkole1ostrow.edupage.org/a/3-latki-jezyki

Pobaw się w liczenie. 

Z pomocą Rodzica wytnij  z kartonu kwiatek, możesz go pokolorować. Rodzic rysuje w środku
kwiatka kropki (dwie, trzy, cztery, pięć), Dziecko przyczepia tyle spinek (płatków) ile w środku jest
kropek. 



Dla chętnych:

Spróbuj razem z Rodzicem wykonać wiosenny kwiatek lub słoneczko wg podanego pomysłu:

https://pl.pinterest.com/pin/588845720017486407/

https://pl.pinterest.com/pin/588845720017486407/

