
26. 06. 2020r. - Piątek – „Tęczowy świat”. 
 
Dzień dobry kochani! 
W tym tygodniu bawiliśmy się różnymi kolorami (żółtym, zielonym, niebieskim, różowym i czerwonym). 
Zastanawialiśmy się, z czym kojarzą się nam te kolory. Dzisiaj połączymy te kolory w tęczę. 
 
1. Na początek zapraszam do ćwiczeń, które kształtują prawidłową postawę. Otwieramy stronę i ćwiczymy! 
 
                                      https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 
 
2. A teraz Wasze ulubione zagadki. Tym razem dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji – dziecko słucha 
zagadki i dopowiada zakończenie: 

(1) Jeśli się zgubię w obcym dla mnie mieście, 
wiem, co mam robić, wiem nareszcie! 
Mogę zaufać pewnemu człowiekowi, czyli panu ….? (policjantowi) 
 

(2) Gdy nie ma rodziców w domu, 
to choć bardzo przykro mi, 
nie otwieram obcym ludziom 
do naszego domu ….? (drzwi) 

 
3. Posłuchajcie czytanego przez rodzica wiersza Wł. Słobodnika, pt. „Tęcza” 
 

Czy to łuk promienny 
jarzy się nad laskiem?  
Czy świetlista brama  

lśni czarownym blaskiem?  
Czy to wstążka jasna,  
w powietrzu wisząca,  
Siedmioma barwami  
na dzieci patrząca?  

Nie, to w kroplach deszczu  
cała wykąpana  

Tam nad laskiem wzeszła 
tęcza malowana.  

Deszczyku, deszczyku,  
jesteś jak czarodziej,  

Bo po tobie tęcza  
siedmiobarwna wschodzi.  

Ile dni w tygodniu, 
tyle barw lśni w tęczy.  
Będzie dobry tydzień,  

tęcza za to ręczy!  
 
Odpowiedzcie na pytania: 

Kiedy powstaje tęcza? 
Jakie kolory w niej występują? 
W jakiej porze roku możemy najczęściej zaobserwować tęczę na niebie? 
Z czym kojarzą się Wam kolory tęczy? 

 
4. Obejrzyjcie też krótki film pt. „Tęcza dla dzieci malowana różdżką”. Film znajdziecie na stronie: 
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                                       https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU 
5. Naszą piosenkę pt. „Piosenka na kolorowe lato” na pewno już znacie, więc czas na „Kolorowy taniec”. 
Słuchajcie, śpiewajcie i tańczcie! 
                                             https://www.youtube.com/watch?v=l4iKGDoEwq0 
 
6. Czas na „Dyktando graficzne” (dla tych starszych dzieci). Przygotujcie kartkę formatu A4 i komplet 
kolorowych kredek. Rodzic prosi dziecko, żeby wykonało to, o co prosi; 

Na środku kartki narysuj kwiatek, 
Nad kwiatkiem narysuj żółte słońce, 
Obok kwiatka z prawej strony narysuj biedronkę, 
Obok kwiatka z lewej strony narysuj motyla, 
Z lewej strony słońca narysuj niebieską chmurę, 
Z prawej strony słońca narysuj różową chmurę, 
Na dole kartki narysuj trawę. 

 
7. „Tęczowe bączki” – zabawa badawcza. 
Macie w domu kolorowego bączka? Wprowadźcie go w ruch wirowy. Obserwujcie, co się dzieje z kolorami 
podczas wirowania? 
Następnie odpowiedzcie na pytania: 

Jakie kolory są na tarczy bączka? 
Kiedy nie widać kolorów na tarczy? 

Dla tych, którzy nie mają „bączka” polecam krótki film pokazujący jak samodzielnie go wykonać. 
Obejrzyjcie materiał na stronie: 
                                               https://www.youtube.com/watch?v=-qxk14r9wkI 
 
8. Zrelaksujcie się przy piosence pt. „Wesoło gra lokomotywa” – na stronie: 
 
                                              https://www.youtube.com/watch?v=eghTPPifNsM 
lub piosence pt. „Znam kolory”:  
                                             https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk 
 
9. Po ciężkiej pracy chwile relaksu – zabawy na powietrzu (w ogrodzie lub na podwórku). A może spacer do 
lasu….. A w lesie….. 
 

 oglądanie drzew rosnących w ogrodzie. Określanie, jakie to są drzewa iglaste, czy liściaste. 
Wyjaśnienie, które z nich rosną w lesie. Podawanie nazw drzew. 

Wielozmysłowe poznawanie drzew. 

dziecko przytula się do drzewa, wącha je, dotyka dłońmi – z otwartymi i zamkniętymi oczami, 
słucha szumu drzew z zamkniętymi oczami. 

przyglądanie się drzewom w różnych pozycjach: stojąc, kucając, z pochyloną głową, przez palce. 
Określanie jak wyglądają drzewa, gdy patrzymy na nie z różnych pozycji. 

ustawienie się względem drzewa: przed drzewem, za drzewem, obok drzewa, z lewej strony drzewa, 
z prawej strony drzewa, między drzewami. – utrwalenie pojęć: przed, za, obok, z lewej strony, z 
prawej strony, między. 

                                                                              Bawcie się dobrze 
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                                                                  i odpoczywajcie podczas weekendu. 
                                                                                    Pani Ania 
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