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Wiosenne kwiaty ,  Wykonanie pracy plastycznej pt. „ Przebiśnieg”. 

Witam Was kochane maluszki. 

Wczoraj mówiliśmy o zwiastunach, oznakach wiosny; czyli o zjawiskach  

w przyrodzie pokazujących nam, że nadeszła nowa pora roku Wiosna.  

Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o wiosennych kwiatach. 

Gdy chodziliśmy do przedszkola, samodzielnie zaobserwowaliśmy na naszym 

placu kwitnienie pierwszych wiosennych kwiatów: fiołków i krokusów.  

Przygotowałam dla was dwa zdjęcia.   

Czy potraficie wskazać gdzie są krokusy, a gdzie fiołki?       

 

              

 

             

 

 

 

 

 

 

 



Fiołki i krokusy przedstawione na zdjęciach mają kolor fioletowy.  
 

Krokusy mogą mieć także inne kolory.  

Popatrzcie na zdjęcie poniżej.  Czy wszystkie krokusy mają ten sam kolor? 

Jakie kolory płatków mają krokusy? 

 

Wskażcie i nazwijcie te kolory. 

 

Wierzę, że każdy z was zauważył na zdjęciu: żółte, fioletowe i białe krokusy  

 

A teraz chciałabym Wam przedstawić innego wiosennego kwiatka. To przebiśnieg. 

 



Przebiśniegi to kwiaty, które nie boją się chłodu i zimy. 

Kwitną nawet wtedy, gdy ziemia pokryta jest śniegiem.  

Jak sama nazwa mówi - przebiśniegi przebijają główkami śnieg.  

Jak wygląda przebiśnieg? 

Zobaczcie, przygotowałam dla Was ilustrację z budową przebiśniegu  

 

 



Przebiśniegi wyrastają z cebuli kwiatowej ( to nie ta sama cebula, którą mama kroi np. 

na kanapki ) . Cebula  ukryta jest pod ziemią. Z cebuli wyrastają w dół korzenie, 

które pobierają wodę i składniki odżywcze potrzebne roślinie do wzrostu.  

Pamiętacie , czego potrzebuje roślina do wzrostu ? ( wody i słońca, które daje ciepło  

i światło) . 

Z cebulki wyrasta także łodyga oraz liście. Na końcu łodygi znajduje się zwisający pąk 

kwiatowy – płatki.  Przebiśnieg ma płatki w kolorze… białym. Gdy przypatrzycie się 

uważnie to zauważycie, że na krótszych białych płatkach widnieje zielona plamka. 

Uważam, że ta zielona plamka ma kształt odwróconego serduszka. Popatrzcie jeszcze 

raz: 

 

 

Ja widzę tu odwrócone serduszko! Zgadzacie się ze mną? 

A teraz ciekawostka 

Płatki przebiśniegu reagują na zmianę temperatury – zamykają się na noc 

 i przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. 

 



Moje drogie  maluszki, musicie pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. 

Przebiśniegi, fiołki i krokusy to KWIATY CHRONIONE  - nie wolno ich zrywać, ponieważ 
jest ich mało  i trzeba o nie dbać.  

Mam nadzieję, że będziecie o tym pamiętać! 

A może pobawimy się teraz w wiosenne kwiatki? (znacie tę zabawę z przedszkola) 

Wybierzcie sobie, czy chcecie być fiołkiem, krokusem, a może przebiśniegiem. 
Zaproście do zabawy swoich bliskich.  

Najpierw kwiatki ukryte są głęboko w ziemi (uklęknijcie) 

Słonko pięknie świeci (wasze rączki pokazują słoneczka) 

Zaczyna padać deszczyk (paluszki delikatnie stukają o podłogę) 

Naszej roślince zrobiło się przyjemnie i zaczęła wyrastać (powoli podnosimy się ku 
górze, wspinamy się na palce, ręce unosimy wysoko w górę) 

Ach, jak pięknie zakwitły nasze wiosenne kwiaty. 

 

Praca plastyczna „Przebiśnieg” 

 

A teraz kochane Biedroneczki mam dla was  niespodziankę. 

Wykonamy piękne wiosenne przebiśniegi. 
 

Potrzebne materiały:  
- wydruk „Przebiśnieg” (w przypadku braku drukarki, można go przerysować 
ołówkiem przykładając kartkę do monitora komputera ) 
- zielona kredka 
- biały papier toaletowy lub chusteczka higieniczna 
- klej 

Sposób wykonania: 
Zieloną kredką pokolorujcie proszę łodygę i liście przebiśniegu , pamiętajcie także  
o małej zielonej plamce na płatku.  

A teraz poproście do pomocy kogoś starszego. Z papieru lub chusteczek  trzeba 
wykonać małe kuleczki, którymi  wykleimy płatki . 

Życzę udanej i przyjemnej pracy. 

 

Ps. Zdjęcia wykonanych prac możecie przysyłać na adres mailowy 

magda.samol@gmail.com, jestem ciekawa efektów . 

Ściskam Was mocno !   p. Magda 

mailto:magda.samol@gmail.com


„Przebiśnieg” 

 

 

 

 

 

 


