
25. 06. 2020r. - Czwartek „Różowy lub czerwony” (różowy jak róża, czerwony jak serce, ogień) 
 
Dzień dobry Kochani! 
 
1. Na początek piosenka (zabawa), którą znacie – miłej zabawy. 
Śpiewające Brzdące – „A ram sam sam” – Piosenki dla dzieci: 
 
                                   https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI&t=25s 
 
2. Kolor czerwony też ma różne odcienie – jasno i ciemnoczerwony, różowy, bordowy… 
Powiedzcie kochani, jaki odcień czerwieni mają: róże, czereśnie, truskawki, maliny, porzeczki, maki, serce? 
 
3. A teraz, nasza znana już piosenka pt. „Piosenka na kolorowe lato” 
 
                                     https://www.youtube.com/watch?v=pAC_6kSMMvo 

Śpiewając ją, klaszczcie w dłonie, uderzajcie dłońmi o podłogę, tupcie stopami – w rytm piosenki. 
I koniecznie nauczcie się już całej piosenki – proszę. 
 
4. Obejrzyjcie film pt. „Strażak Sam – kolor czerwony ważna rzecz”. Film trwa ok. 50’, więc można go 
obejrzeć w wolnej chwili. Film znajdziecie na stronie: 
 
                                      https://www.youtube.com/watch?v=7H97MevzkJA 
 
5. Posłuchajcie piosenki pt. „Kolor kredki”. Znajdziecie ją na stronie: 
 
                                       https://www.youtube.com/watch?v=X4rYYwBkuTQ 
 
6. Zabawa z farbkami – „Jak mieszać kolory” – film edukacyjny. Przyda się tym, którzy lubią malować: 
 
                                       https://www.youtube.com/watch?v=P_lMR5cceBk&t=71s 
 
7. A teraz piosenka dla najmłodszych dzieci, pt. „Kolory” 
 
                                      https://www.youtube.com/watch?v=dOIhRqkPk-A&t=5s 
 
8. „Owocowy Koktajl” – wykonanie koktajlu mleczno – owocowego (możecie go zrobić w czasie wolnym) 
– polecam. Samo zdrowie! 
Składniki: różne sezonowe świeże owoce (truskawki, maliny, jagody), jogurt naturalny lub mleko. 
Oczywiście, potrzebny jest mikser, kubeczki (mogą być jednorazowe). 
Rodzic pokazuje dziecku przygotowane składniki i prosi o zgadnięcie co będą robić. Wspólnie z dzieckiem 
ustala kolejność czynności: umycie owoców, włożenie do miksera, wlanie mleka lub jogurtu, włączenie 
miksera pod nadzorem osoby dorosłej, wyłączenie miksera, rozlanie napoju do kubeczków, degustacja. 
Wspólnie z dzieckiem ustala zasady higieny i bezpieczeństwa podczas pracy (mycie rąk, zabezpieczenie 
włosów i ubrań). 
                            Smacznego. 
 
9. Po ciężkiej pracy obejrzyjcie bajkę pt. „Czerwony Kapturek”, którą znajdziecie na stronie: 
 
                                         https://www.youtube.com/watch?v=LpTAMwoA5Vw  (ok. 8’) 
lub 
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                                         https://www.youtube.com/watch?v=KzXje61L7po        (ok. 13’) 
Bajkę możecie też tylko wysłuchać przed snem: 
                                        https://www.youtube.com/watch?v=UtvXdfyRsjU 
10. Możecie też odpocząć przytulając się do rodzica, obejrzeć śliczne kwiaty w kolorze czerwonym i 
posłuchać pięknej melodii ze strony: 
   
                                        https://www.youtube.com/watch?v=DT27v1WNOKk 
 
                                                                                                    Do jutra Kochanidełka 
                                                                                                           Miłej zabawy 
                                                                                                              Pani Ania 
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