
 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 5.05.2020r 

Temat dnia: Siedmiobarwny  szlak na niebie 

 

1. „Kolorowy berek” – zabawa ruchowa z elementem biegu .  

Dziecko biega po pokoju w rytmie bębenka. Kiedy Rodzic przestaje grać, 

dziecko zatrzymuje się, a Rodzic pokazuje kartonik w określonym kolorze i 

mówi: Jeśli masz na sobie coś w tym kolorze, podejdź do mnie. Dziecko 

podchodzi, a Rodzic sprawdza . Zabawę powtarzamy kilkakrotnie, za każdym 

razem Rodzic pokazuje kartonik w innym kolorze.  

 

2. „Tęcza” – wiersz M . Konopnickiej  

Potraktujmy wiersz jako wstęp do rozmowy o zjawisku atmosferycznym, jakim 

jest tęcza. Dołączam ilustracje tęczy.  Proszę po przeczytaniu wiersza zadać 

pytania. 

- Gdzie można zobaczyć tęcze? 

- Jak wygląda tęcza? 

- Jakie ma kolory? 

- Kiedy powstała tęcza? 

Udostępniam Państwu także stronę na, której w przystępny sposób można 

dowiedzieć się jak powstaje tęcza i dlaczego jest kolorowa.  

https://www.odkrywamyzakryte.com/tecza/ 

https://www.odkrywamyzakryte.com/tecza/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Konopnicka 

„Tęcza” 

 

A kto ciebie, śliczna tęczo, 

Siedmiobarwny pasie, 

Wymalował na tej chmurce 

Jakby na atłasie? 

– Słoneczko mnie malowało 

Po deszczu, po burzy; 

Pożyczyło sobie farby 

Od tej polnej róży. 

Pożyczyło sobie farby 

Od kwiatków z ogroda; 

Malowało tęczę – na znak, 

Że będzie pogoda! 

 



 
 

 
 

 



3. „Coś w pobliżu w kolorze…” – zabawa dydaktyczna  

W zabawie chodzi o wyróżnianie i nazywanie kolorów w najbliższym 

otoczeniu. Rodzic układa na dywanie kolorowe kartoniki i nazywa kolejno ich 

kolory . Następnie podnosi każdy kartonik i pyta: 

- Jaki to kolor?  

Dziecko określa kolor kartonika . Następnie Rodzic pokazuje kolejny kartonik, a 

dziecko szukają w pokoju/domu przedmiotów w takim samym kolorze i podaje 

ich nazwę. 

4. Eksperyment  

 

    Eksperyment wędrująca woda to ciekawe doświadczenie, które wymaga od 

dziecka nieco cierpliwości. Do zabawy przygotować należy 6 szklanek podobnej 

wysokości. Do co drugiej wlewamy wodę, a następnie dodajemy barwnik. Jeśli 

nie macie barwników, wodę można łatwo zabarwić wkładając do szklanki z 

ciepłą wodą kolorową bibułę. Do przygotowanych szklanek wkładamy złożone 

w paski papierowe ręczniki 
Źródło mojedziecikreatywnie.pl  

Więcej w linku poniżej  

https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44 

5. Piosenka na ten tydzień 

Chochliki - Tęcza cza cza  https://www.youtube.com/watch?v=5kJKnuffZEQ  

https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44
https://www.youtube.com/watch?v=5kJKnuffZEQ


6. Praca plastyczna  

Mały Misiu ozdób swój pokój i stwórz swoją własną tęcze  podrzucam kilka 

pomysłów. 

 

 

 


