
23. 06. 2020r – Wtorek. - „Zielony” (zielony jak trawa). 
 
Dzień dobry Kochanidełka. Zapraszam do zabawy… 
 
1. Zabawa na powitanie: „Ręce prosto”. Otwórzcie film na stronie: 
  
                                       https://www.youtube.com/watch?v=yajQTJ1EgRA  
i ćwiczymy!!! 
 
2. Na początek posłuchajcie wiersza Wł. Broniewskiego – czytanego przez rodzica – pt. „Gramy w zielone” 
 

Proszę o zielone!- 

Zaklekotał bociek 

Do zielonej żabki, 

Co siedziała w błocie. 

 

Ale mądra żabka 

Prędko myk! pod wodę : 

-Miłe mi, bocianie, 

Moje życie młode. 

 
Rosły w błocie modre 

Niezapominajki 

I boćkowi rzekły : 

-Znamy takie bajki! 

 

Chciałbyś żabkę połknąć, 

Lecz się obejdź smakiem ; 

Żabka gra w zielone 

Z młodym tatarakiem! 

Odpowiedzcie na pytania dotyczące treści wiersza: 
(1) O jaki kolor poprosił bocian? 
(2) W jaką grę chciał grać? 
(3) Z kim bocian chciał zagrać w zielone? 
(4) Z kim żabka zagrała w zielone? 

*Podzielcie na głoski i sylaby wyrazy:  
                                                                - żaba 

                                                                - bocian 

                                                                - tatarak. 

Wydzielcie  pierwszą i ostatnią głoskę wyrazu, a sylaby wystukajcie klaśnięciami w dłonie. 

 

3. Czas na zabawę. Może z piłką? 

Szukanie wyrazów przeciwstawnych. Rodzic rzuca do dziecka piłkę, mówiąc wyraz, np. wysoki, a dziecko 
ma odpowiedzieć wyrazem przeciwstawnym – niski; młody – stary; mały – duży; chudy – gruby;  
kolorowy – biały, itd. 
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4. Posłuchajcie ponownie poznanej wczoraj piosenki, pt. „Piosenka na kolorowe lato” ze strony: 

                                    https://www.youtube.com/watch?v=pAC_6kSMMvo 

Mam nadzieję, że pierwszą zwrotkę już znacie? Dzisiaj uczymy się zwrotki drugiej: 

2.  Przyszło do nas lato, pełne słońca blasku. 
Wybuduję gdzieś nad rzeką zamek z piasku. 

Będziemy motyle gonili po łąkach. 
Policzymy, ile kropek ma biedronka. 

 
Ref.: Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to? 

Że będziemy się bawili całe lato. 
 

5. Praca plastyczna. Przygotujcie arkusze papieru A-4 i kredki lub farbki. Kochani, jaki kolor dominuje 
latem? O jednym – żółtym – mówiliśmy wczoraj. A dzisiaj? Jaki kolor przeważa na łące? Co i kogo można 
spotkać na łące? 
Posłuchajcie fragmentu utworu pt. „Cztery pory roku. Lato” A. Vivaldiego. Słuchając rysujcie na kartce 
linie po całym arkuszu, zgodnie z własnymi odczuciami melodii – Stwórzcie swoje „Lato”. 
 
                                              https://www.youtube.com/watch?v=GScKhYzzGGY 
 
A może spróbujecie narysować zielonych mieszkańców łąki – żaby, koniki polne. Pomysły, jak narysować 
żabę znajdziecie na stronie: 
                                              http://www.jak-narysowac.ugu.pl/rysujemy-zabe-jak-narysowac-zabe/  
 
a jak narysować konika polnego, mamy tu:  https://naukarysowania.com/zwierzeta/konik-polny/  
 
6. Zabawa edukacyjno – porządkowa przy piosence „Piosenka na kolorowe lato”(osłuchanie z piosenką) 
 
                                               https://www.youtube.com/watch?v=pAC_6kSMMvo 

Dziecko maszeruje, podskakuje lub biega w rytm piosenki. Gdy muzyka umilknie (wyciszenie) rodzic 
głośno podaje nazwę koloru – dziecko musi odszukać podany kolor w domu i dotknąć go. Jeżeli rodzic poda 
kolor zielony – dziecko staje prosto w bezruchu. 
 
7. Na zakończenie posłuchajcie bajki czytanej przez rodzica: 

Opowieść o kolorach – Robert Karwat 

- Dziadku, opowiesz mi o kolorach? - dziewczynka siedząc w fotelu, głaskała kota, który rozłożył się obok, 
oparłszy pyszczek o jej kolano.  
- O kolorach? Hmm, niech pomyślę ? Posłuchaj, skarbie - opowiem ci historyjkę, która jest tak stara, że nie 
tylko nie wiadomo, kiedy i gdzie się zdarzyła, ale nawet, czy w ogóle była możliwa. Ale czy to ważne? ?  
 
Dawno, dawno temu były na świecie tylko trzy kolory: Czerwony, Niebieski i Żółty. Każdy z nich żył 
niezależnie, użyczając swojej barwy różnym rzeczom i istotom. Pewnego razu wszystkie trzy spotkały się na 
łące. Spacerując przyglądały się kwiatom, latającym owadom, ptakom. Wszystko wokół było albo 
czerwone, albo niebieskie, albo żółte. Każdy z kolorów dbał o swoją barwę, ale nie były o siebie zazdrosne, 
gdyż dla wszystkich było na świecie dosyć miejsca.  
- Spójrzcie, jakie śliczne są te maki! - rzekł z zachwytem Czerwony. - Mają taką mocną i czystą barwę.  
- A pola kaczeńców cudnie się żółcą! - odparł drugi z kolorów.  
- Niebo nad łąką jest przepiękne! Wasze kwiatki są dobrze widoczne, ale czym byłyby bez mojego czystego 
i głębokiego błękitu?  
Wędrowali już dość długo, gdy zauważyli nadciągającą z zachodu chmurę.  
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- Będzie deszcz - zauważył Niebieski. - Czy zwróciliście uwagę, że nie ma on żadnej barwy?  
- Tak - przytaknął Żółty. - Zaś chmury są czarne, zupełnie jakby nie chciały żadnego z nas. Gdyby były 
żółte, wyglądałyby pięknie - rozmarzył się. 
- A deszcz czerwony - westchnął wielbiciel maków. - Wydaje mi się, bracia, że wszyscy żyjemy niepełnie.  
- Ale cóż możemy zrobić? - Niebieski patrzył na chmury coraz bardziej zakrywające błękit nieba. - Jeśli o 
mnie chodzi, odstąpiłbym trochę miejsca na świecie dla innych kolorów. Na przykład chmury mogłyby 
przybierać barwę każdego z nas. Albo słońce: o świcie mogłoby być niebieskie, w południe czerwone, a 
wieczorem żółte.  
- Chyba mam pomysł! Posłuchajcie ?  
Nadeszła burza. Z ciemnej chmury spadały miliony kropelek. Gdy ulewa zaczęła przechodzić, wszystkie 
trzy kolory chwyciły się za ręce i wskoczyły w górę, wspinając się po kropelkach wody. Dobiegły aż na sam 
szczyt chmury, oświetlony promieniami słońca. W jednej chwili rozbłysło. W chmurze rozpostarła się tęcza.  
Gdy chmura oddalała się znad łąki, błysnęło słońce. W jego jasnym blasku spłynęły w dół dziesiątki barw, a 
wśród nich Niebieski, Czerwony i Żółty - trzymały się za ręce - szczęśliwe i radosne. Od tej pory świat jest 
piękniejszy dla wszystkich oczu i serc ?  
 
- Podoba ci się opowieść?  
- Jest cudowna! - odpowiedziała Joasia z uśmiechem, poprawiając na twarzy ciemne okulary. - Jak myślisz, 
czy będę jeszcze widziała? Mama chyba nie bardzo w to wierzy.  
- Posłuchaj, serduszko - pogładził dziewczynkę po włosach. - Mama się martwi, bo jesteś dla niej 
najważniejsza na świecie. Ale możesz pomóc mamusi. Postaraj się z całego serca myśleć, że te wszystkie 
kolory powstały po to, żebyś się nimi cieszyła i że dobry Bóg właśnie tego chce. Wtedy dodasz mamie 
otuchy i wszystko będzie dobrze. Dla mnie też możesz coś zrobić.  
- Dla ciebie? Co mogę zrobić?  
- Obiecaj mi, że namalujesz dla mnie tęczę ?  
Kilka miesięcy później Joasia siedziała przy biurku i malowała tęczę. W błękitnych oczach dziewczynki 
widać było radość. 
 
A dla tych najmłodszych dzieci króciutki film, pt. „Kolory dla dzieci”: 

                                      https://www.youtube.com/watch?v=vf8cJ762jAM 

8. Zadanie dodatkowe – zagadki na bezpieczne wakacje: 

Wiem, że pan ratownik mnie nie zauważy, 
Dlatego nie kąpię się na niestrzeżonej …...(plaży) 
 
Kiedy płoną lasy, to giną zwierzęta, 
Dlatego dbam o to i o tym pamiętam, 
By w lesie wszystkim żyło się dogodnie, 

            Z tego powodu nie bawię się …. (ogniem) 
 
                                                                                                           Bawcie się dobrze 
                                                                                                                  Pani Ania 
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