
24. 06. 2020r – Środa – „Niebieski” (niebieski jak niebo) 
 
Dzień dobry moi drodzy. 
 
1. Zabawa na powitanie. Zaproście rodzeństwo lub rodzica. Otwórzcie stronę: 
 
                              https://www.youtube.com/watch?v=bkEHK47buMY 

2. Posłuchajcie zagadki i powiedzcie czego dotyczy? 

Może być niebieskie, szare lub zielone. 

Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. 

Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 

jego małe fale stopy ich całują. 
 
Dzisiaj będziemy szukać koloru niebieskiego. Wiecie, że ten kolor ma różne odcienie? 
Odcienie koloru niebieskiego to: kolor granatowy, błękitny, ciemnoniebieski, jasnoniebieski i turkusowy. 
Właśnie morze przyjmuje różne odcienie koloru niebieskiego, w zależności od pogody. Inny kolor ma przy 
pięknej, bezchmurnej i słonecznej pogodzie a inny kolor jest przy zachmurzonym niebie albo podczas 
sztormu. Poszukajcie koloru niebieskiego i jego odcieni w swoim otoczeniu. Poproście o pomoc starszych 
domowników. 
 
3. Obejrzyjcie krótki film o Morzu Bałtyckim, na stronie: 
 
                                       https://www.youtube.com/watch?v=ZBToEeFrrOk 
 
Czyż nie jest prawdą, że najcudowniejszy spacer, to właśnie spacer brzegiem morza (morza szum, ptaków 
śpiew,…) 
 
4. Macie ochotę na zabawę badawczą??? 
Rodzic pokazuje dziecku różne przedmioty: metalowy klucz, piłeczkę gumową lub pingpongową, korek, 
drewnianą deseczkę. Do miski nalewa wodę i zadaje dziecku pytania: 

(1) Co stanie się z przedmiotami w wodzie? 
(2) Które z nich zatoną? 
(3) Które z nich będą pływały? 
(4) Dlaczego jedne toną a inne pływają? 

Dziecko po kolei wkłada przedmioty do miski z wodą i obserwuje ich zachowanie. 
 
5. „Gra w niebieskie” – zabawa orientacyjno – porządkowa przy „Piosence na kolorowa lato” 
 
                                 https://www.youtube.com/watch?v=pAC_6kSMMvo 

Znacie już chyba dwie zwrotki? To śpiewamy. 

Dziecko dowolnie porusza się po pokoju (maszeruje, podskakuje, truchta, tańczy) w rytm piosenki. Gdy 
piosenka umilknie (wyciszenie) rodzic głośno podaje nazwę jakiegoś koloru – dziecko odszukuje kolor w 
domu, dotyka go i podaje nazwę przedmiotu. Gdy rodzic poda kolor niebieski – dziecko staje w bezruchu. 
Zabawa trwa przez długość piosenki. 
 
6. Zabawa dydaktyczna „Latawiec” (dla tych starszych dzieci). 
Przygotować proszę figury geometryczne (trójkąty, koła, kwadraty, prostokąty) – wycięte z kolorowego 
papieru lub makulatury (starsze dzieci same wytną narysowane przez rodzica figury) kartki A4, klej.  
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Zadaniem dzieci jest ułożenie figur na kartce tak, aby powstał latawiec. Następnie przykleja je. Po 
wykonaniu pracy, dziecko podaje nazwy figur, które wykorzystało do ułożenia latawca. 
7. A teraz, odpoczywając posłuchajcie piosenki dla dzieci, pt. „Kolory” 
   
                                        https://www.youtube.com/watch?v=dOIhRqkPk-A 
 
8. Zadanie dodatkowe dla ciekawskich dzieci. Obejrzyjcie film pt. „Morze Bałtyckie”, zawierający 
podstawowe informacje o naszym morzu. Znajdziecie go na stronie: 
 
                                        https://www.youtube.com/watch?v=p4G8FerXy_E 
 
                                                                                                          Życzę miłej zabawy 
                                                                                                                  Pani Ania 
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